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M E L D I N G   O M   V E D T A K 
 

HØRING - UTKAST TIL FORSKRIFT  OM TILSKUDD TIL SPESIELLE 
MILJØTILTILTAK  I LANDBRUKET OG FORSKRIFT  OM TILSKUDD 
TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET. 
 
 
HOVEDUTVALG FOR PLAN, DRIFT OG LANDBRUK  behandlet  i møte 26.11.2003 sak 
03/0101. Følgende vedtak ble fattet: 
 
 
Holtålen kommune har følgende merknader til høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket: 
 
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket: 
 
§ 2 Virkeområde. 

Forskriften bør også omfatte tiltak utenfor LNF-områdene i kommuneplanens arealdel. Det kan 
forkomme objekter i områder utlagt til fritidsbebyggelse som kan være aktuelle - for eksempel 
tilrettelegging for ferdsel, bygninger som gamle hus, buer og løer. Dette gjelder også i områder 
regulert til friluftsformål og friområder. 
 
Eiendommer i offentlig eie bør også omfattes når det gjelder fellestiltak. 

§3 Vilkår. 
Krav til registrering i enhetsregistret er uklart formulert og kan misforståes. Foretak som ikke er 
registrert i enhetsregistret, bør også omfattes av forskriften, jfr Landbruk pluss. 
 

§6 Søknad og søknadsfrist. 
Krav om miljøplan må formuleres mer presist. Krav til trinn 2 i miljøplan er ikke nøyaktig 
definert i Forskrift av 15 januar 2003 nr 54. 
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Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket: 
 
§2-1, 4. Ledd: 

Uenig i at skogplanting skal være unntatt tilskudd. Vurderer planting til i høyeste grad å være i 
tråd med intensjonene i første ledd om oppbygging av kvalitetsskog. 

§5-2: 
Bør også omfatte drift av tømmer med snøscooter. Miljøvennlig transportmiddel på bæresvak 
mark. Gunstig driftsmetode når avstand og kvantum ikke er stort nok til å forsvare vegbygging. 

 
I følge høringsbrevet vil det bli lagt en begrensing på at tilskudd til vegformål ikke skal overstige 
50% av kommunens tildelte beløp til skogtiltak det enkelte år. Dersom lokalt selvstyre, vitalt 
lokaldemokrati og kommunens mulighet til å målrette og effektivisere virkemiddelbruken skal ha 
noen mening, må kommunene få bruke midlene der de gir mest effekt det enkelte år. 

 
 
Med hilsen 
HOLTÅLEN KOMMUNE 
 
 
Knut Joar Krogh 
Landbrukskonsulent  
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