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Ingress
Midtre Gauldal kommune skal sette opp budsjett for bruken av rentemidler fra skogfond for 2017.
Renteinntektene er beregnet til å komme på ca 115.000,- kroner. Midlene kommunen har disponible
vil brukes til kurs og skogdager, og da for det meste rettet mot ungdom.

Saksopplysninger
Fylkesmannen i Sør Trøndelag har bedt Midtre Gauldal kommune å sette opp et budsjett for
bruken av rentemidler fra skogfondet for 2017.
Det er i dag uklart hva renteinntektene for 2016 blir, men det er anslått at de vil ligge rundt
115.000,- for Midtre Gauldal kommune.
Kommunen er pålagt å sette av 22 % av midlene til stedlige skogeierandelslag, for vår del
Alskog.28% settes av til Landbruks og matdepartementet og 20 % settes av til Fylkesmannens
landbruksavdeling.
I tillegg vil det for 2017 bli trukket inn 12 % av kommunens innestående ubundne kapital pr
31.12.2016. Bakgrunnen for dette er at Landbruksdirektoratet har bevilget 10 mill. til rehabilitering
av Skogfrøverkets anlegg på Hamar. Midtre Gauldal har i dag innestående ca. 320.000,- kroner.

Kommunen har i dag økonomiske forpliktelser overfor prosjektet Lensa, samt at det er et behov for
oppsøkende virksomhet innen skogkultur i kommunen. Rådmannen foreslår derfor å sette av
midler til disse to prosjektene for å få ned ubunden kapital pr 31.12.2016.

Vurdering
Rentemidlene fra skogfondet har de siste årene i all hovedsak blitt brukt til skogdager og kur, og da
i all hovedsak for barn og unge. Det arrangeres hvert år skoleskogdager for skolene i kommunen, og
det har i flere år vært arrangert 7 dagers skogbrukskurs for 10 klasseelevene ved Støren
ungdomsskole. Det foreslås derfor å fortsatt sette av 20.000,- kroner til dette formålet. Det er i
tillegg satt av 15.000,- til diverse formål. Dette for å ha muligheten til å delta tyngre hvis det er
snakk om flere kurs eller skogdager.
Med dagens renteinntekt vil dette dekke det overskytende etter at det er utbetalt midler til Allskog,
Fylkesmannen og Landbruks og matdepartementet.
Det har gjennom skogbruksplanarbeidet som ble avsluttet i 2008, samt retakseringsprosjektet som
ble avsluttet i 2011 blitt brukt en del midler fra skogfondet. Retakseringsprosjektet tok 200.000
kroner av rentemidlene, og beholdningen var derfor etter dette lav. I årene etter dette har
rådmannen forsøkt å øke beholdningen for å kunne ha midler til større prosjekt. Nå ser en at
Landbruksdirektoratet vil trekke inn 12% av denne beholdningen, og rådmannen mener da det er
mer riktig for kommunen å sette av mer av disse midlene i prosjekter som skogbruket i kommunen
har nytte av.
Midtre Gauldal kommune deltar i samarbeidsprosjektet Lensa, der vi er en del av
Gauldalsnettverket. Årlig kontingent her er på ca. 100.000,-. Rådmannen anbefaler at det settes av
100.000,- kroner av rentemidlene for å dekke denne andelen.
Det har over tid blitt jobbet oppsøkende innenfor skogkultur for å øke aktiviteten i kommunen.
Dette har vært både mot foryngelse og stell av ungskog. De siste årene har dette skjedd gjennom
prosjektet Lensa, med Morten Lien ansatt som pådriver. De siste årene har Lensa flyttet fokuset
over mot veg, og trykket på skogkultur har derfor minsket. Dette er noe en ser igjen i resultattallene
for spesielt ungskogpleie. Rådmannen vil derfor anbefale at det settes av 100.000,- kroner til et
oppsøkende prosjekt innen skogkultur. Prosjektbeskrivelse for dette prosjektet vil legges frem for
politisk godkjenning når denne er klar.
Å sette av 200.000,- kroner til disse to prosjektene vil gi god effekt for skogbruket i Midtre Gauldal i
tillegg til at vi må betale 24.000,- kroner mindre til Landbruksdirektoratet. Rådmannen ser ikke
nødvendigheten i å binde opp resterende midler, da dette vil frata kommunen muligheten til å
finansiere andre tiltak som måtte komme.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om skogfond o.a. budsjetterer Midtre Gauldal kommune rentemidler fra
skogfondet for 2017 slik det fremgår av vedlagte budsjett.
I tillegg settes det av 100.000 fra ubunden beholdning til prosjektet Lensa, og 100.000,- til prosjekt
oppsøkende virksomhet i skogkultur.

