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Til: LD vede-post:postmottak®ld.den.no

Saksnr:2003 02997

HORING PÅ UTKAST TIL FORSKRJFTOM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG FORSKRIFTOM TILSKUDD TIL
NÆRINGS-OG MILJOTILTAK I SKOGBRUKET.

NORSKETAUBANELAG vil meddettekomme mednoeninnspill til denne-høringen.

Førstlitt om hvemNORSKETAUBANELAG er:

Vi er eninteresseorganisasjonfor aktive taubanemannskaper/taubanelagi Norge.Norske
Taubanelagble stiftet 15.01.1994.Vi fikk økonomiskstøttebl.a. fra LD til oppstartav
organisasjonen,og til fellesmarkedsføringstiltakav taubanesommiljøvennligxlriftsfbrmi
skogbruket.Vi har sidenoppstartenhatt varierendemedlemstall,mende flestestørre
taubanelager medlemmer,og mangeav desmålageneogså.Vi arrangererbla. årlig
taubanesamlingerfor medlemmerog andreinteresserte,hvorfokus i alle årharværtpåmiljø
og tilpasningtil LevendeSkogstandarderi avvirkningen(sertifiseringskriteriene).

SammenmedforskningsmiljøetpåÅs, miljøvemavdelingenhosFMLA, Nord-Trøndelag
(prosjektom miljøvennligdrifisform i brattterreng),ogNorskeprodusenteravutstyrharvi
bidratt til at dennedrifisformenerutviklet til en miljøvennlig,effektiv og sikkerarbeidsplass.
Menmekaniseringsprosessengårsaktei detbratteterrenget,slik at dettefortsatti stoixgrad±r
en manuefiarbeidsplass.Derforharikke taubanedriftenei sammegradsomhelmekaniserte
drifterkunnepresseprisenenedoveri takt medsynkendetømmerverdi.Således-er
fortjenestemarginenefor skogeiemelangt mindrepåtømmerfra taubaneterrengennpå
tømmerfra lettereterreng..

Nårnå forslagettil ny forskritt foreliggertil høringhar vi noenkommentarer,vesentligtil
§ 5-1:

GENERELT:

I utgangspunktetmenervi den ordningensomharværtfrem ti] nåog somharitngert i svært

mangeårharværtsåbraat denikke børforandres.

Menforslagetom åoverførestyringenav tilskuddsordningenetil kommunene-kan også
fungeretilfredsstillende,dersomkommunenesamarbeidertett medskognæringentil bestefor
alle parter,ogatkommunenegis frihet til ådisponeremidlenelokalt slik kommuneneselv
finner det fornuftig for åstyrke sitt egetnæringsgrunnlagog forvalte sineegnenaturressurser
til bestefor alle. Pengenesomoverførestil skogtiltaki kommunenemå“øremerkes”,slik at
devirkelig kommernæringentil gode,og ikke at detblir slik at kommuneøkonomieni hver
enkeltkommuneavgjørfra år til år om skognæringenskal få støtte.Detteer vel pengersomer
avsatti Landbruksforhandlingene,og somerbondenspengeri utgangspunktet.



Kommunenemåherettersetteopp budsjettåretfør for søknadom midler til FMLA. Det
krevergod planleggingpåforhånd.Ognårvi vet at determangefaktorersomspiller inn
når/omenskogeierskal settei gangskogsdrift,ungskogpleie,veibygging,eller annetarbeidi
skogensin, (tømnierpris,snøforhold,tele i bakken,vindfall/kalamiteter,lauvoppsiag,
avsetningsmuligheter,tilgjengeligarbeidskraftmedmer),er detsværtviktig at kommunene
stårrelativt fritt til å forvaltetilskuddsmidlenegjennomåretdersomuforutsetteutfordringer
skulledukkeopp.

KAPITTEL 5: Tilskudd til andre tiltak i skogbruket

Her foreslåså fjerneordningenmedtilskuddtil taubanedrift,meninnføre(i noenfylker
opprettholde)tilskudd til drift medhest.
Dettesetteross50 — 60 år tilbake. Vi menerdeter meningsløstå leggeføringerfor
kommunenesprioriteringerpådennemåten.

Fordi:
1. Dette følessomom regjeringenhargitt etterfor fanatiskemiljøgrupperingerisamfurmet,

utenåtenkegjennomkonsekvensene.Gjennommedieneharvi de senereårenesettat
gruppersomNatur og Ungdom,medlemmerfra Natumvemforbundetlokalt/sentralt,Siste
Sjanseog flerehartatt i bruk sterkevirkemidlerfor nærmeståtotalfredeskogi vanskelig
terreng,selvomfagfolk innenbiologi, zoologi og skogbrukgenerelt(bl.a. MIS-
registreringer)ikke har funnetslikeverdieravbiologisk mangfoldat de harsettdetsom
verdifullt nok til å frede,meddertil erstatningtil grunneier.Dahar de nevntegrupperinger
settdetsomformålstjenligåkjempemot at statenbevilgertilskuddtil drift asrtonmieri
brattog vanskeligterreng,i den tro at dastopperdetav segselv. I den sammenhenger det
viktig å påpekeat dennetilskuddsordningentrossalt har eksisterti 25 år nettoppfordi
stortingspolitikerneharsettdetsom samfunnsviktigåkøstedennefomybareressursen.

2. En av begrunnelsenefor åyte tilskuddharnettoppværtat dervedkanmanogsåstille krav
til utførelse,for åværeberettiget.Detteharutvilsomt vært enmedvirkendeårsaktil atmer
miljøvennligdrift i brattterrengkom såfort på 90-tallet.Konsekvensenved å tabort
tilskuddeter at entreprenøreneer tilbaketil dentiden de gravdestikkvegerpåkryss og
tversi de bratteliene,oghentettømmeretmedhjulgåendekjøretøyer.

3. Det er en årligtilvekst i detteterrengetpåca2,5 mill. m3/år.Oghvormangetestermåtil
for åtaut dettetømmeret?Det sier segselv atdetvil føre til aten stor fornybarressurs
ikkeblir utnyttet,menråtner.Hvilken ressursforvaltninger det?En undersøkelseNIJOS
presentertevåren2001 visteat indredalstrøkøstafjells,der myeav detbratteterrengetog
hogstmodneskogener, varden enesteregioneni Norgedet ikkeble avvirketnok gran.
Taubaneer ofte denenesteog mestmiljøvennligedriftsformenher.

4. NorskeTaubanelagharingenmotforestillingermot at detgis anledningtil å støtte
tømmerdrifimedhest.Hestendriftav tømmerer et flott miljøelementi norsk skogbrukog
en tradisjondeter viktig å førevidere.Mangemenneskeroppleverårlig tømmerdriftmed
Blakken,og synesdeter flott og interessantå sepå. Detteer en viktig PR-faktorfor
skogbruketnoensteder.Men i detstoreoghelevil dettealdri underdagensøkonomiske
forhold medførestoretømmerkvantasomvil betynoe somtømmerforsyningtil våre
sagbruk/masseindustri.

5. Mangesagbruki mnnlandeterhelt avhengigav å få tømmerfra detbratteterrengetfor å
opprettholdedriften. Langtransportgjørat detikke ernoealternativåhentetømmerfra
andreområderinnenlands,eller importeredyrt tømmerfra øst (jfr. uttalelserbla. fra
sagbruki Opplandog Sør-Trøndelag).Mangearbeidsplasserstår i fare. Vi oppleveri disse
dagerat storesagbruksieropp folk pgatønrermangel,meddeuheldigeringvirkningene



dettefår i lokalsamfunnet.Slik settburdestatengå inn medstimulerendetiltak, for
eksempel.medmerstøttetil brattterrengi stedetfor forslagom å tadethelt bort. Detteer
særsdårligdistriktspolitikk.

6. Vi har de siste10-20årenehatt flerestorestormfellingeroverhelelandet(og for noenfå
dagersideni Nordlandigjen).Taubanehar vist segåværeen avde sikresteogmest
miljøvennligedriftsformeneveduttakav dettetømmeret.Mangeav taubanelagenehar
deltatt i detteoppryddingsarbeidetogsittermedstor kompetanseomdette.Beredskapved
slike katastrofermåtaesvarepå.

7. Det børjo væreet mål at tømmeretskal bli verdsattsåhøytat deti framtidenkan drives
tømmerutentilskuddogsåi detbratteterrenget.Men inntil tønimerprisenkommerpået
slik nivåmåtilskuddsordningenbeholdes.Det er i dagikke mulig å drive medoverskudd
utentilskudd.Hvis tilskuddsordningenfjernesog taubanelagenetvungettil ågi opp, vil all
kompetansepå dettespesialfeltetbli borte,ogdetvil ta langtid å byggedetoppigjen.
Kunnskapenervervesovertid, ogkan ikke lærespåkortekurs.Derfor erdetviktig at vi
har “tradisjonsbærere”ogkontinuitetogsåpådettefagfeltetsomkan formidle kunnskapen
videre.Vi måhuskeatsidentidlig på50-talletharNorgeværtet ledendetaubanelandpå
dendrifistekniskesiden,og fagfolkherifraharreist verdenrundt å lærtopp folk. Det vil
nestenværeen fallitterklæringfor norskskogbrukåslå i hjel densistetaubanekunnskap!

8. Produsenterav norsktaubaneutstyr,somharvist segåværeav detbestei verden,vil ikke
kunneutvikle dettevidereog kompetansenblir ogsåherborte.Dethardetsisteåretvært i
gangetforsøk,medstøttefra blant andreLD, for åprøveut mekaniserthogsti bratt
terrengi kombinasjonmedtaubane.Detteserut til åbli etskritt i riktig retningfor å drive
tømmerpå en miljøvennligog sikkermåtei detbratteterrenget,menher stårmye
forskningog prøvingigjen. Dettemådetgis mulighetfor.

9. Nårdetgjeldertaubaneog miljøvennligdrifisform harvi registrertatNaturvernforbundet
(distriktsnyheteri Sognog Fjordane 06.11.03) har gått ut og sagtattaubaneskal
prioriteresframforgravingav veier.Deter sværtpositivt at flere eropptattav atskogen
skal drivespå en mestmulig miljøvennlig måte.Ved å beholdekompetansenog utvikle
drifisformenviderevil detteværemulig.

10. I andresammenlignbareskoglandblir taubanerflerestederpåbudtpå flateretenengined
bæresvakmark,av miljøhensyn.Detteharmanikkeprioriterei Norge,så lenge
kjøreskaderaksepteressåer lastetraktorendenmestlønnsomme.Men vi hari Norgegjort
forsøkmedvinsjingpå flatt terreng,og medstoreprestasjoner.Vi menerdennemetoden
burdedetværtarbeidet/forsketvideremed.

Il. I høstvar en gruppetaubaneeksperterpåstudieturtil Østerrike,og representanterfra
NorskeTaubanelagvar invitert medpå turen(seminaretAUSTRO 2003 og
maskinutstillingenAUSTROFOMA2003).Detteeret spesialoppleggfor skogsdriffihratt
terreng,og utstillingenvarbesøktav ca. 11.000mennesker.Kort fortalt sitter gruppen
igjen meddet inntrykket at skogeni brattterrengi deulike landi heleEuropaskaldrives

,

detsnakkesikkeom fredning.Alle vet at skogeni brattterrengfør eller sidenvil blåse
ned/ramleom kull av alderog kalamiteter.Vindfall medrotvelterer den størstefarenfor
erosjonsproblemerog ras.Denbestebeskyttelseer stedstilpasset,aktivt skogbruk,alt fra
svaketynningertil langtpåvei snauflatehogst.Alle taubaneprodusentenevi snakketmed
påutstillingensåveldig lyst påsalgetav taubanerbådenåog i fremtiden,fordi mer0-g
merskogble “tvunget” overpåtaubaner(miljøhensyn,bæresvakmark, gammeskogi bratt
terrengosv). Davirker detmerkeligatvi på en måteskal lagerammebetingelsersomgjør
at vi antakelighelt misterkompetansepådetteområdet.

12. Skogeiernesomgjennomgenerasjonerharplantetog stelt skogi brattterreng,in.ectstøtte
fra staten(for eksempelpå storedelerav Vestlandet),måvel føle dettesomnå er i ferd
medå skjesomtotalt meningsløst.Undertaubanesamlingeni MøreogRomsdali aug. i år



salederav miljøvernavdelingenhosFylkesmanneni Molde i sitt foredragat denplantede
skogeni vanskeligterrengmåttedrivesavprofesjonelletaubanelagmedstor
fagkunnskan.Hvordanmanskulledrive denvar etdiskusjonstema,og hvordanny skog
skulleetableresvar ogsået diskusjonstema,menikke om denskulle drives.

NorskeTaubanelagføler segikke kompetenttil ådiskutereheledennye forskriften,menetter
somvi hørerfra kommunervi har snakketmed,såerde for såvidt veldig fornøydmed
LandbrukPlusog densatsingensomdetteinnebærer,og atkommuneneskahfåstørrelokal
bestemmelseovermidlene.Det alle vi har snakketmedreagerernegativpå, er bindende
føringerfra staten,somdetvi har diskutertovenfor.Skal manførstlakommunenefå frihet,
måmanogsåvisedemdenheleog fulle tillit. Vi hardentilliten atdersom“forbudet” mot å
yte tilskuddtil tømmerdriftmedtaubaneroppheves/tasbort, såvil kommunenehåndteredette
påen fornuftigmåtetil bestefor samfunnet.NorskeTaubanelagstiller gjernesinJcunnskaptil
disposisjonfor å få til enkle,forståeligeoghåndterbareordningertil bestefor skogeierneog
skogbruketsomnæring.

For NorskeTaubanelag

ToreBergstøl
Leder
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