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_____________________________________________________________________________ 
Arkivsaksnr: Sakstittel: 
03/1 543 Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak 
 i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
 skogbruket 
______________________________________________________________________________ 
Utskrift til:  
Landbruksdepartementet, Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo 
 
Vedlegg: 
Brev fra Landbruksdepartementet, datert 28.10.03 
Forslag til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket. 
Forslag til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget har vedtatt å overføre en rekke nye oppgaver innenfor landbruksforvaltning til 
kommunene. Bl.a. gjelder dette for de økonomiske virkemidlene: 
 Miljømidler under landbrukets utviklingsfond (LUF). 
 Skogmidler under LUF. 

 
Dette innebærer at kommunene fra og med 2004 får tildelt en årlig disposisjonsramme fra 
fylkesmannen som vil omfatte midlene til miljøtiltak i landbruket, nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket og skogbruksplanlegging. Rammen til den enkelte kommune vil bli fastsatt ut fra 
flerårig tilskuddstrategier som kommunen utarbeider. Bruken av midlene skal forvaltes med 
grunnlag i de forskrifter som nå utarbeides.  
 
"Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket" og "Forskrift om tilskudd til  
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket" har høringsfrist 10. desember. Forskrift om miljøtiltak i 
landbruket erstatter følgende forskrifter: 
 Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK) 
 Forskrift om investeringstøtte til miljøtiltak. 
 Forskrift om miljøretta omlegging i kornområdene.  

 
I tillegg er ordningen med "Områdetiltak" tatt inn i forskriften. 
 
Forskriften om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket erstatter: 
 Forskrift om behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier. 
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 Forskriftene om tilskudd til praktikant i skogbruket, førstegangstynning, drift i vanskelig 
terreng, skogkultur, bygging av skogsveier og miljøtiltak i skogbruket. 

 
Midlene til skogbruksplanlegging vil bli lagt inn i fellesrammen til kommunene med 
grunnlag i fylkesvise hovedplaner som kommunen har gitt innspill til. 
 
Viktige momenter i forslag til forskrift til spesielle miljøtiltak i landbruket: 
 Tilskudd kan gis til foretak som har rett til produksjonstilskudd, til eier av 

landbrukseiendom, eller til enhver som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier 
til gjennomføring av tiltak som nevnt i §§ 4 og 5 og som er registrert i enhetsregisteret.  
 Det kan gis tilskudd til planleggeings- og utredningsprosjekter og til kulturlandskapstiltak 

og forurensningstiltak. 
 Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen. Kommunen skal fastsette 

overordnete retningslinjer for prioritering av søknader. Disse skal utarbeides i dialog med 
fylkesmannen og lokale næringsorganisasjoner.  
 Forskriften trer i kraft 1. januar 2004. 

 
Viktige momenter i forslag til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket: 
 Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog.  
 Det kan gis tilskudd til skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak 
 Det kan ikke gis tilskudd til skogplanting, såing, kjøp av utstyr eller tiltak som ved uttak 

av virke gir overskudd. 
 Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når 

dette bidrar til etablering av helhetsløsninger som gir bedre grunnlag for utnyttelse av 
skog- og utmarksressurser.  
 Det skal ikke gis tilskudd til bygging av veier som fører til reduksjon av 

"villmarkspregete områder", dvs. områder som ligger mer enn 5 km i horisontal avstand 
fra eksisterende tekniske inngrep.  
 Tilskudd til veiformål kan ikke utgjøre mer enn maksimalt 50 % av det tildelte beløp i 

den enkelte kommune. 
 Vedtak om tildeling av tilskudd fattes av kommunen. 

 
Vurdering/kommentarer: 
Gjemnes kommune ser i hovedsak positivt på at tilskuddsforvaltningen innen miljø- og 
kulturlandskapstiltak i landbruket og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket blir overført til 
kommunene. Tiltaket innebærer en betydelig innsparing av ressurser hos fylkesmannen. 
Kommunen har til nå hatt rollen som saksutreder i denne type saker. Fra 1.januar skal vi også 
fatte vedtak. Samtidig stilles det krav om at kommunen må utarbeide en plan for bruken av 
midlene. Fylkesmannen har signalisert at de kommunene som er flinkest og synliggjør det 
største behovet (legger mest arbeid i planen) får overført mest midler. Dette medfører økt 
krav til saksbehandlingskompetanse i kommunen og ekstraarbeid i en fra før travel hverdag 
og anstrengt kommuneøkonomi. Det er naturlig at noen av de ressursbesparelsene en oppnår 
på fylkesnivå blir overført kommunene som godtgjørelse for å administrere 
tilskuddsordningene.  
 
Rådmannens innstilling til formannskapet 
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Formannskapet i Gjemnes har ingen innvendinger mot forslag til forskrift om spesielle 
miljøtiltak i landbruket og forslag til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket. Overføring av myndighet medfører ekstra arbeidsbelastning i kommunen. Det 
bør kompenseres for dette. 
 
 
Rådmannen i Gjemnes 17.11.03 
 
______________________________________________________________________________ 
Behandlingsnr: 1 Utv.saksnr: Å PS 03/114 
Status: Behandlet 
Utvalg: Formannskapet 
Møtedato: 02.12.03 
Saksbehandler ALY 
 
 
Enstemmig vedtak: 
Formannskapet i Gjemnes har ingen innvendinger mot forslag til forskrift om spesielle 
miljøtiltak i landbruket og forslag til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket. Overføring av myndighet medfører ekstra arbeidsbelastning i kommunen. Det 
forutsettes at staten kompenserer for dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batnfjordsøra,  5. desember 2003 
Rett utskrift 
 
 
Ellen Randi Blakstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

GJEMNES KOMMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	SÆRUTSKRIFT
	Rett utskrift


