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Angåendeboring på utkast til forskrift om tilskuddtil spesiellemil]øtiltak i
landbruket ogforskrf/i om tilskuddtil nærings-og miljotiltak i ok~g&tcke<

Det visestil utsendtforslagtil forskrifier for tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketog
forskrift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketdatert28. oktober2003.
NORSKOGskommentarerknyttersegtil Forskrft om tilskuddtil nærings-ogmiljotiltak i
skogbruket.

Innledningsviser NORSKOGenig i densammenslåingenav forskriftersomer gjort på
skogsiden.Meddenutviklingenmanharhatt i de økonomiskevirkemidleneer detikke lenger
grunnlagfor et detaljertforskriftsverkfor hver ordning.

EllersharNORSKOGfølgendekommentarertil forskriftsutkastene

:

I. Kommunenemåfå reell handlefrihet
2. Grensenfor hvem somer tilskuddsberettigetbørfølgekonsesjonsloven
3. Det måsikrestilskuddfor pågående/godkjenteprosjekter

Kommunene må få reell handlefrihet
Det visesi følgebrevet til St. meld. nr. 1 (2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet—
regionalt og lokalt nivå,hvoroverføringav myndighettil kommuneneskal væremedå styrke
det lokale selvstyret.NORSKOGer enigei denneutviklingen og at en delegeringav
myndighetog ansvartil kommunaltnivå er viktig for åsikrevirkemiddelbruktilpassetlokale
forhold og utfordringer.

Meden slik delegeringavansvarmådetogsåfølgeet handlingsromfor åkunneta dette
ansvaret.Med de føringenesomnåligger inneforskriftsforslagetfår kommunenebareet
begrensetselvstyremedtankepå rammebetingelsenefor skognæringen.Det leggesnå opp til
en praksisdermidlenetil bådespesiellemiljøtiltak i landbruketog midlenetil nærings-og
miljøtiltak i skogbruketskal fordelestil kommunenei en felles pott.Kommuneneskal så
utarbeidelangsiktetiltaksplanerfor fordelingog brukav midlene.Disseplaneneskal så
godkjennesav fylkesmannen.Sålengedet ikke gis noensentraleføringerpåhvorstordel av
midlenesomskal fordelespåde to forskjelligeordningene,børdetetterNORSKQGssyn
heller ikke væregrunnlagfor å gi føringerpå fordelingeninnenhverordning

Føringenemed forbudmot å gi tilskudd til planting/såingog drift i vanskeligterrengvil slå
sværtskjevtut i ulike delerav landet.Nårmani tillegg i tildelingsbrevettil fylkesmannen
angiratmaksimalthalvpartenavtilskuddet til nærings-og miljøtiltak i skogbruketskal kunne
anvendestil byggingav skogsvegerblir det en stor inngripeni detkommunenesmuligheter
for å prioriterei forhold til lokalebehov.
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Disseforeslåtteføringenevil føre til atmankan mistemangeav ineentivenetitbådeå
investerei etableringog skjøtselav skog,og til åavvirkedenhogstmodneskogen.Disse
føringenevil slå særlighardtut i delerav Norgehvor størstedelenav denhogstmodneskugen
står i brattterrengmeddårligvegstruktur.Dettegjeldersærligi storedelerav dalstrøkenepå
Østlandet,Trøndelagog Vestlandet.

Spesieltvil føringenehanegativekonsekvenserfor de tradisjonelleskogreisingstrøkene.Her
vil bådeevneneog viljen til å etablereskogforsvinnermedbortfall av plantetilskucklet,xog
medat disseområdeneogsåi liten gradharinneståendeskogavgiftåbrukepåslike tiltak. Når
mani tillegg fjernertilskuddtil drift i brattterreng,og manbarei enbegrensetutstreknirxg
kan finansiereveganlegg,settermaneneffektiv stopperfor verdiskapingpå dissearealene.

Detteførertil at forskriftenslårnegativtut i forhold til politiskemålsettingerom-atinairskal
leggeforholdenetil rettefor åøke avvirkningeni Norge,bådefor åsikre råvarertil industrien
og sikre lokal verdiskapingog næringsutvikling.Ettervårt syner detogsåavvikendei forhold
til målsettingerom økt lokalt seivstyrehvordet i størregrad skal væreopp til kommunenselv
å prioriteremellomulike tiltak innentradisjoneltskogbruk.

GenereltmenerderforNORSKOGat manmåfieme føringenesomliggerpåbrukenav
midlenei fors1a~ettil forskrift

.

Grensen for hvemsomer tilskuddsherettigetber folgekonsesjonsloven
I § 1-2Virkesområdemm. settesgrensenfor hvem somer tilskuddsberettigettil 10 daa.
DennegrensenbøretterNORSKOGssynfølgekonsesjonslovensarealgrenser.Det vil si at
meddagensbestemmelserbørgrensenflyttes til 100 daaforreneskogeiendommer.Å sette
grensensålavt som 10 daavil føre til et unødvendigbyråkratiog tidsbruk somikkevil tjene
formåletmedtilskuddsordningene,som erbla.å fremmeøktutnyttelseog verdiskapingi
skogbruket.Med en stadigreduksjoni tilskuddspottenbørinnslagetfor tilskuddhevesfor i
størregrad åprioritereeiendommersomharmuligheterfor ågi etbidragi såmåte.

Det må sikres midler til pågående/godkjenteprosjekter
Det sies i § 1-2 avsnitt 2 at tilskuddbarekan gis til tiltak somgjennomføresetterforskriftens
ikrafitredelse.Veganlegggis vanligvis tilskudd over flere år, deter i dagmangeprosjekter
somfremdelesvil væretilskuddsberettigeti noenår framover.Det er viktig at det i forskriften
ikke leggeshinderfor at disseprosiektenefremdeleskanmottatilskudd ut fra forutsetningen
da prosjektetstartet.Dettekanogsågjeldeandreav de tidligereordningenederfylkesmannen
ved utløpetav 2003 har et økonomiskansvari forhold til godkjentetiltak. Dissetiltakenemå
sikresmidler i dennye fordelingen,utenat det skal gå utoverden andelenden enkelte
kommunehar krav påetterden nye forde]ingsnøkkelen.

Med hilsen

Erik Lagetbon
Næringspolitiskkonsulent


