Naturstyrelsen

KL´s høringssvar vedr. Natura 2000-skovtilskud
Til Naturstyrelsens vejledning om tilskud til sikring af skovnaturtyper og
velegnede levesteder for arter i skov i Natura 2000-områderne og tilhørende
ansøgningsskema har KL følgende bemærkninger.

Den 1. februar 2013

Sags ID: 1597770

KL anerkender, at der er flere begrænsninger i Landdistriktsprogrammet
(LDP) i forhold til at sikre et optimalt tilskudssystem. KL finder det derfor
positivt, at tilskudssystemet i så høj grad som det tilsyneladende nu er
muligt er målrettet Natura 2000-indsatsens målsætninger. Opbygningen
med basissikring og supplerende sikringer kunne danne forbillede for øvrige
Natura 2000-tilskudsordninger i LDP-regi til fx græsning og pleje.
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KL finder der positivt, at der, som forudsat i forhandlingerne forud for
2013-økonomiaftalen mellem regeringen og KL, også er tilskudsmuligheder
for kommunale skove.
Jf. lovgivningen er kommunerne handleplanmyndighed for ikkefredskovspligtige skov og skovarealer – foruden alle de lysåbne arealer. I
forlængelse af dette har kommunerne i dec. 2012 vedtaget ca. 200
handleplaner, hvor skovarealer indgår i et stort antal af disse planer.
KL er derfor forundret over, at kommunerne ikke har mulighed for at
bidrage til at sikre målopfyldelse for disse arealer. Det kunne fx sikres ved,
at det indføjes i vejledningen, at Naturstyrelsen har pligt til at indhente
relevante oplysninger i kommunerne i medfør af deres ansvar som
handleplanmyndighed - for at kommunerne kan bidrage til de tinglysninger,
Naturstyrelsen skal foretage for ikke-fredskovpligtige arealer.
Desuden foreslås det, at Naturstyrelsen oplyser respektive handleplanmyndighed om, at der er udbetalt tilskud til en given aktivitet – således at
handleplanmyndigheden har mulighed for løbende at følge flowet i
målopfyldelsen.
KL foreslår ligeledes, at det indføjes i vejledningen, at Naturstyrelsen ved
tinglysninger for såvel fredskovspligtige som ikke-fredskovpligtige arealer
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har pligt til at indhente relevante oplysninger hos kommunerne i medfør af
deres myndighedsopgaver indenfor natur- og vandløbsområdet. Dette kan
formentlig i en vis grad medvirke til, at kommunerne ikke får forøgede
omkostninger ved efterfølgende at skulle håndtere uhensigtsmæssige
tinglysninger – enten som myndighed eller ved vandløbsdrift.
I konsekvens af ovenstående og de nuværende formuleringer i vejledningen,
ønsker KL, at vejledningen sendes i økonomisk høring.

KL´s høringssvar vedr. tilskud til grøn skovdriftsplan
Til Naturstyrelsens vejledning om tilskud til grøn driftsplan og tilhørende
ansøgningsskema har KL følgende bemærkninger.
KL finder der positivt, at der gives mulighed for støtte til grøn driftsplan
for skove.
KL er imidlertid stærkt forundret over, at mulighederne ikke gives de
kommunale skove. Staten yder betydelige tilskud til de statslige skove over
finansloven – og i mindre grad også til de private skove. De kommunale
skove har imidlertid igennem flere år været udelukket fra disse tilskud.
Denne forskelsbehandling er ikke hensigtsmæssig. Hverken set i et
markedsperspektiv eller mhp. at sikre en efficient forvaltning af statslige
tilskudsmidler.
KL foreslår derfor, at de kommunale skove i denne tilskudsordning
ligestilles med de private skove – som det er sket for Natura 2000tilskudsordningerne.

Med venlig hilsen
Troels Garde Rasmussen
Chefkonsulent
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