Tilskuddsmidlene i skogbruket overføres til jordbruksoppgjøret
Ved behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2005 ba Stortinget Regjeringen legge frem
forslag til en strategi for økt avvirkning i Norge. Dette ble meget positivt mottatt i
skognæringen og organisasjonene i skogbruket og skogindustrien har engasjert seg sterkt i
denne strategiprosessen.
En økt avvirkning vil innbære at en større andel av virket må komme fra områder med
langtransportavstander og fra områder med bratt terreng. Økt avvirkning innbærer også økt
behov for langsiktige investeringer i skogkultur. Tilskuddsmidlene i skogbruket er derfor et av
flere virkemidler for å oppnå økt avvirkning. I statens tilbud til bøndene har Regjeringen
foreslått å øke bevilgningen til tilskudd i skogbruket med 40 millioner kroner samt overføre
tilskuddsmidlene i skogbruket til jordbruksforhandlingene. Skognæringens egne
organisasjoner er ikke deltakere i jordbruksforhandlingene og strategisk utforming av viktige
virkemidler for skognæringen flyttes dermed til en arena utenfor næringen.
Vi har tidligere opplevd at tilskuddsmidler på statsbudsjettet har hatt et usikkert liv. Slik sett
kan det tenkes at de sikres bedre ved å være inkludert i jordbruksforhandlingene, enn ved å
være gjenstand for forhandlinger i statsbudsjettet. Men, det er tross alt den samme kaka som
skal fordeles, enten på den ene eller andre måten. NORSKOG mener at det er viktig at
utforming og omfang av tilskudd til skogbruket ikke flyttes til en arena hvor skogbruket ikke
er deltaker. Vi antar at heller ikke jordbrukets organisasjoner er særlig tilfreds med at
eksisterende midler over statsbudsjettet overføres til jordbruksforhandlingene og dermed
tilsynelatende blåser opp tilbudet til bøndene. Jordbrukets forhandlere er dyktige. Vi kan ikke
forvente at de legger stor vekt på å forhandle opp skogbruksmidlene i
jordbruksforhandlingene.
For kort tid siden arrangerte LMD en konferanse hvor temaet nettopp var strategier for økt
avvirkning. Her uttalte innlederne fra treforedling, trelastindustri, Norges skogeierforbund og
NORSKOG at eiendomsstrukturen var et hinder for økt avvirkning og at det er behov for å
gjøre noe med denne. Kort sagt var representanter for hele den trebaserte verdikjeden enige
om dette. Den eneste som klart uttalte et annet synspunkt var representanten fra Norges
Bondelag. Skogbruk lever i et internasjonalt marked i full konkurranse, jordbruket lever
naturlig nok under andre rammevilkår. Derfor vil skogbruks og jordbruksorganisasjonene ha
ulik oppfatning i en del saker og skogbruket må ha innflytelse over egne rammevilkår.
NORSKOG foretrekker derfor at tilskuddmidlene i skogbruket utformes av regjeringen og
behandles direkte av Stortinget. Heller ikke Stortinget har direkte innflytelse over
jordbruksoppgjøret. Det er for øvrig påfallende at dette forslaget styrker posisjonen til Norges
Bondelag, hvor Statsråden selv har vært både medlem og styremedlem.
Stortingsrepresentant Petter Løvik har tatt opp denne problemstillingen i et spørsmål til
Landbruk og matminister Terje Riis-Johansen. Årringer vil komme tilbake med informasjon
om Statsrådens svar.
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