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JORD OG SKOGBRUKSFAGLIG KOMPETANSE I KOMMUNENE.

Lokal jord- og skogbruksforvaltninger inne i en stor omleggingsfase,og kommunenehar fått
økt ansvarfor beslutningene.For å ivaretadetteansvareter statstilskuddtil kommunenes
landbruksforvaltningøkt medvirkning fra 2004fra 349 til 475 mill, kroner.
Utenkompetansekravøkerfarenfor atbeslutningenefattespåuholdbartfaglig grunnlag.
Det blir vanskeligfor kommuneneå få en helhetligog bærekraftigforvaltningav
landbruksområdenesom dekkerstoredelerav landetslandareal.

NaFo— 5, Rogalandmener det er svært uheldig å ta bort kravet.
Følgendeforhold taler for å opprettholdekomnetansekraveti kommunene

:

• St.meld.nr. 19 (1999-2000)Om norsk landbruk og matproduksjon
Kommuneneskal i størregradbli enlandbrukspolitiskaktøri arbeidetmedånå de
landbruks-og bygdepolitiskemålenesombyggerpåst.meldingen.Vedoverføringav
juridiske og økonomiskevirkemidlerfra 01.01.04vil kommunenefa et større
handlingsromog ansvarnårdetgjelderå realisereRegjeringensmål.

• St.meld.nr. 19 (2001-2002)Nye oppgaverfor lokaldemokratiet — regionaltog lokalt
nivå fremheversterkt behovetfor å hakompetanseinnenforjord, skogog miljovern.
Erfaringenefra Rogalandi dagerat deter stor variasjoni hvorgodt denkommunale
landbruksforvaltningblir involvert i viktige planprosesser,somfks koinmuneplaner.
Fjemingav kompetansekravetvil ytterligereforverreen slik situasjonmedlite eller
dårlig involvering fra landbruketi arealforvaltningen.

Dagenskommuneøkonomiengjør atprimærkommunenemåforetaen hard
prioritering innenforsitt budsjett.Nafo-Rogalandfrykter aten fjeming av
kompetansekravet(bl.ajfr erfaringenefra miljøvemlederstillingenei kommunene)vil
økerisikoenfor at en del kommunerlar væreåtilsettepersonmedrelevantog godriok
landbruksfagligkompetanse.Erfaringenei Rogalandtilsier at oppgavenevil kunnebli
tillagt andretypestillinger og til personeruten]andbruksfagligkompetanse.

• St.meld.nr. 17 (1998-1999)Skogmeldingensier følgendeom nødvendig
skogkompetansei kommunene:“Det erviktig at overordnede
skogoppsynsmyndigheterfølgeropp kommunenespraktiseringav dennebestemmelse,
slik at kommuneneharreell og synlig skogfagligkompetansemedtilfredstillende
kapasiteti forholdtil denaktuelleoppgavemengdeni kommunen



Landbruketoverleverpå faglig dyktighetog effektiv brukav tid, pengerog
arbeidskraft.Detteerneppeforenligmedfraværendefaglig innsiktpåkommunaltnivå
dersomkommunenikke fattervedtaktil bestefor næringaog framtidig aktivitetbl.a.
skogbruket.Brukernei kommunenforventerjuridiskkorrekterådnår de snakkermed
denskog/jordbruksansvarligei kommunen.Feil rådvil kunneføre til dyrere,
feil og/ellerunødvendigeinvesteringersomgår ut overdenenkeltyrkesutøverog
storsamfunnet.økt satsingpåverdiskapningog kvalitetsskogfordrer en godnok
kompetansenærbrukeren.

Hensynettil langsiktigforvaltning av“grønne”arealerog ressurser
Landbruketsomtilbyderog produsentav kollektive miljøgodersomet levende
kulturlandskap,velholdiekulturminner/bygningerog arealtil ferdsel,rekreasjonog
opplevelse,harøkendeverdi. Dettebådei forhold til kommunensegneinnbyggere,
reiselivs-og næringsutvikling,i et folkehelseperspektivog for at kommunenselv skal
fremståsometattraktivt valg for bosetting.Langsiktigehensynfor å ivaretadetteblir
ofte i politisk behandlingavenkeitsakerpå lokalt nivå,ofteignorert. En
landbruksfagligvurderingav slik hensyn,påkommunaltnivå,blir merog merviktig i
fremtiden

• Nyplanlover underutarbeidelse.Bærekraftigutvikling foreslåssomlovens
overordnedeformålsparagraf.Særlovgivningeneskal tilpassesmestmulig
planprosesseneetterpian-og bygningsloven.I LNF-områdeneblir detmulighetfor å
leggeinn sonerfor biologiskmangfold,naturverneller friluftsliv. For at ikke
landbruksnæringentaperi forhold til andreinteresserom forvaltningenav
Iandbruksarealeneog utmarkaerdetviktig atkompetaneskravetopprettholdes.

Utenkompetanseøkerfarenfor atbeslutningenefattespåuholdbartfaglig grunnlag.Dersom
kompetansekravetfjernesvil detogsåøkepressetpåstatensapparat.Fordet førstefordi
svekketkompetansei kommunenevil hevesterkerestatligoppfølging,dernestfordi staten
ofiere vil antaså måttegripe inn ovenforbeslutningertruffet påfeil grunnlag,bLa. i vedtak
somkanha gått utoverrettsikkerhetentil enkeitborgere.

Landbrukskompetanseni kommuneneer sværtviktig for å ivaretalovpålagt&nppgaven
Hensyntil landbruksnærigenei planleggingog kommunalforvaltning i forhold til
bærekraftigforvaltningkreverfagkunnskapog innsikt. Kommunenemåsikrestilstrekkelig
kompetanseog kapasitettil åbehandleeksisterendesaksområderog nye somnåblir delegert.
Lovlijemlerderkompetansekravframgår,må samsvaremedde krav om kompetansesom
statenfaktisk stiller til kommunene.
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