
SKÅNLAND KOMMUNE

DetKongeligeLandbruksdepartement

Postboks8007DEP

N-0030OSLO

Vår ref.
03/00059-009/ØK

Arkivkode
vi

QQØ3, Qq’j7_

-, £uuåÆS~1~,

Deresref.
200302997-/TIN

Dato
11.12.03

MELDING OM DELEGERT VEDTAK
SakenerbehandletsomsaksnrFSK 0275/03.

Medhjemmeli delegasjongitt i delegasjonsreglementet,harrådmannenfattetfølgende
vedtak:

HØRING PÅ UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL
NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET.

1. Skånlandkommunevisertil mottatthøringsbrevfra Landbruksdepartementetmed
vedlagteforskrifter.

2. FORSKRIFTOMTILSKUDDTIL SPESIELLEMILJOTILTAK I LANDBRUKET
Kommunensvurdering:
Denneforskriflenhar Skånlandkommuneingen merknadertil.

3. FORSKRIFTOM TILSKUDD TIL NÆRINGS-OGMILJØTILTAKI SKOGBRUKET
Kommunensvurdering:

Kapittel 1. Innledendebestemmelser
~S1-1Formål
Formåletmedtilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruketer utfra lokaleprioriteringer
og tilpasninger,å bidra til å fremmeøktutnyttelseogverdiskapingi skogbruket,samtidig
sommiljøverdieneblir ivaretattogvidereutvikiet
Kommentar:
Hvis lokaleprioriteringerer etmål, forutsettesdetatkommuneneselv farbestemmehva
som, i et lokalt skogfagligperspektivermestformålstjenligsetti forhold til skogbrukslovens
og dennesforskrifts fonnål.UnderdenneforutsetningslutterSkånlandkommunensegtil
formålsformuleringen

Kapittel2. Tilskuddtil skogkultur
~ 2-1 Generelt
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Sistesetninglyder:Detskalikkegis tilskuddtil skogplanting,såingkjøpav utstyrellertil
tiltaksomveduttak avvirkegir overskudd.
Kommentar:
Detteer uforenligmedformålsparagrafen.At detikke kangis tilskuddtil oppbyggingav
kvalitetsskog,økt verdiskaping,tiltak for åfremmeøkt utnyttelseog verdiskapingi
skogbruketgjennomplantingeruforståelig.Det er i flere generasjonerblitt utf~rt1ittaksom
fremmerdissemålsettingenegjennombla. planting,suppleringspianting,avstandsregulering,
tynningm.m.Forutsetningfor denneverdiskapingeni kyst- og Nord-Norgehari stor
utstrekningværtdenplantingensomharværtutført.
Etter hogstmåny produksjonsskogetableressnarestmulig, og i storedelerav Norgeerdet
helt avgjørendeat dennenyetableringskjerved planting.
Kommunenehari dagskogfagligkompetanseog godt lokalpolitisk skjenntil å ivaret’æsliice
oppgaver,ogdetburdederfor forutsettesat grunnleggendesentralstyrtebegrensingertakes
bort fra forskriften.

Det er ikke noensakligeller faglig begrunnelsesomredegjørfor sisteleddi ~2-1.Hvis
formåletmeddenneforskrift skal ha noenmening,er detbådeetterøkonomiskeog
biologiskevurderingernødvendigåkunnehamulighetentil åvurdereå gi tilskuddtil
planting
Endringsfarslag: Sistesetningendrestil: Det skal ikke gis tilskudd til kjapav utstyr
eller til tiltak somved uttak av virke gir overskudd.

Kapiftel5. Tilskuddtil andretiltak i skogbruket
4 5-1Generelt
Sistesetning:Deter ikkeanledningtil å gi tilskuddtil taubanedrfft.
Kommentar:
Detteerhellerikke forenligmedmålsettingom størrelokal medbestemmelse,ogsvekket
verdiskapningeni kommunersomharstorearealeri brattlende.Detteeret miljøvennlig
alternativtil vegbyggingi drifistekniskkrevendeområder.
Endringsforslag: Setningenstrykes.

sS 5-2Skogsdr~kmedhest
Detkangis tilskuddtil drffi avtømmermedhest.
Endringsforslag: § 5-2kantakesbort.

Avsluttendekommentarer.
Det er relativt storeog grunnleggendeforskjellermellomde to høringsforskriftenesom
foreliggerDet bar i storgradsammeformål,mendeterkun i landbruksforskriften,at
formålmedlokal tilpasningog lokalt skjønner gjennomførti forskriften. I
skogbruksforskrifienerdetnoengrunnleggendesentralstyrtebegrensingersomklubberihjæl
heleformåletmedforskriften.Forskriftenmå derforutformespå enmåtesomgjør at dengir
kommunenemulighettil åutøvelokal forvaltning pålik måtesomi landbruksforskriften.
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