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Høring på utkast til forskrif’t om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i
landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket.

IJtvai ssaksnr Utval Møtedato
03.12.03105/03 Teknikk- o forvaltnin sutval et

Innstilling:
Rådmannenrår Teknikk- og forvaltningsutvalgettil å fatte slikt

v e d t a

Gruekommunegår inn for de nye forslagenetil forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i
landbruketog forskrift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.

Behandlingi Teknikk-og forvaltningsutvalget- 03.12.03:
Rådmannensinnstilling ble enstemmigvedtattmedfølgendetillegg.

“med forbeholdomat detkangis tilskuddtil skogplantingog manuellførstegangstynning.”

Vedtak i Teknikk-og forvaltningsutvalget- 03.12.03:
Gruekommunegår inn for de nye forslagenetil forskrift omtilskuddtil spesiellemiljøtiltak i
landbruketog forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketmed forbeholdom
at detkan gis tilskuddtil skogplantingog manuellførstegangstynning.



Sakensdokumenter:
Vedleg2

:

Utkasttil forskrifi om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketog forskrift om tilskuddtil
nærings-og miljøtiltak i skogbruket.

Ikke ved1e~g

:

Sakengjelder:
I behandlingav St.meld.nr.1 (2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet— regionalt og
lokalt nivå,vedtokStortingetat en rekke nye oppgaverinnen landbruksforvaltningenskal
overførestil kommunene.Overføringengjeldervedtaksmyndighetfor sakersomkrever
lokalpolitisk skjønn.Alle konsesjonslovs-og delingssakerefterjordiovenog sakeretter
skogloven(unntattvernskoggrenser),skal etterdetteavgjørespå kommunaltnivå.
Tilsvarendegjelderfor de økonomiskevirkemidlene;miljømidleneunderLandbrukets
utviklingsfond (LUF) og skogmidleneunderLUF. Stortingetønskermeddetteåstyrkedet
lokaleseivstyret,vitaliserelokaldemokratiet,gi kommunenebedreanledningtil åse
Landbrukspolitikkeni sammenhengmedandresamfunnsoppgaver,og samtidigbidra til bedre
målrettingog effektiviseringav statligvirkemiddelbruk.

Som en oppfølgingav disseendringenevil kommunenefra og med2004få tildelt enårlig
disposisjonsrammefra Fylkesmannensomvil omfattemidlenetil miljøtiltak i landbruket,
nærings-og miljøtiltak i skogbruketog skogbruksplanlegging.Rammentil denenkelte
kommunevil bli fastsattut fra flerårigetilskuddsstrategiersomkommunenutarbeider.
Bruken avmidleneskal forvaltesmedgrunnlagi de forskrifter somnå er underutarbeidelse.
Det fremgårav utkasteneat kommunenevil få stor gradavfrihet til åprioriteremellomde
ulike tiltak, fastsettetilskuddssatserog nærmerekriterierog eventuellevilkår.

Forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbruketerstatterforskriftenespesielletiltak i
landbruketskulturlandskap(STILK), forskrift om investeringsstøttetil miljøtiltak (IMT) og
forskrifl om tilskuddtil miljørettaomleggingi kornområdene(MOMLE). I tillegg omfatter
forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbrukettiltaket “Områdetiltak”somtidligerekun har
værtstyrt gjennomrundskriv.Områdetiltakskiller segogsåfra de øvrigeordningenevedat
detteharværtmidler somharværttil lokalt forankredeplanleggingsog
tilretteleggingsprosjekter.Forskrifienom nærings-og miljøtiltak i skogbruketerstatter
forskrift om søknadombehandlingav søknaderog utbetalingav statstilskuddm.v. til
skogsveierog forskrifteneom tilskuddtil praktikanteri skogbruket,førstegangstynning,drifi
i vanskeligterreng,skogkultur,byggingav skogsveierog miljøtiltak i skogbruket.

Rådmannensmerknader:
Fagavdelingensinerknader:
Landbruksveileclers kommentar:
Forslagettil ny forskrifl virker gjennomteriktog fornuftig og erhelt klart forenklende.
Denvil erstatteer relativtuoversiktlignettverkav forskrifter(STILK, IMT OG MQMI~E)
somdet til tiderkanværevanskeligåha full oversikt over for brukerne.I tillegg vil
kommunenfå betydeligstørrefrihet til åprioriteremellomulike tiltak og ulike
satsningsornråder.En serpositivt pådetnye forskriftsforslaget.

Skogbrukssjefensmerknader:
Forskrift omtilskuddtil nærings-og miliøtiltak i skogbruket

Kommentarertil Kapittel2. Tilskuddtil skogkultur

:



Deter positivt atdetkan gis tilskuddtil skogkultur,andrekva]itetsfremmendetiltak, skjøtsel
av skogi kantsonerlangsvannm.m.og til skogkulturprosjekteretterforskriften. Statistikken
fra skogavgiftsregnskapetviserat skogkulturaktiviteteni kommunenhargått nedde siste
årene.Fraog med2003 blestatstilskuddenetil skogkulturtatt bort,mensskattefordelenved
brukav skogavgiftble høynettil 60%.En full effekt av denneendringenvil man
sannsynligvisikke sefør om et parår, da skogeiernevil merkeeffektenpåøkonomien.Et
økonomiskvirkemiddelsomtilskuddharen merdirekteeffekt en skattefordelog vil
forhåpentligvisværemedpåå høyneaktiviteten.
Forskriftenåpnerikke for atdetkan gis tilskuddtil skogplanting,såing,kjøp avutstyr eller
tiltak somveduttak av virke gir overskudd.I vårt frike har det ikkeværtgitt tilskuddtil
skogplantingtidligere.Foryngelseskontrollenesomer gjort de sisteåreneviserat deter
relativt storearealersomligger forsømtog som skullevært tilplantet.Det bestehaddevært
omkommunenefikk mulighetentil ågi tilskuddogsåtil nyplantingog suppleringspianting,
menmanmå innseat dagensskogpolitikk ikke går medpå detteog at forskriften
sannsynligvisikke vil åpnefor detteselv etteren høringsrunde.Tilskuddtil manuell
førstegangstynninger en ordning sommangeskogeierei vårkommuneharbenyttetsegav.
Enmanuellførstegangstynningkangi overskuddog vil etter forskriften ikkevære
tilskuddsberettiget.Forskriftenbørformuleresslik at tilskuddtil førstegangstynningfortsatt
blir tilskuddsberettiget.

Kommentarertil Kapittel4. Tilskuddtil miliøtiltak i skog

:

I vårkommunevardet 10 skogeieresomsøkteomtilskuddtil miljøtiltak i skogi 2003.I
2004vil de skogeiemesom harkjøpt MiS registreringerpåGruevestsidefa mulighetentil å
søkeomtilskudd. Søknadstundeni år visteatdetvar sværtmangeskogeieresomikkeble
tilskuddsberettigedep.g.aegenandelskravene.For skogeieresom søkteom tilskuddi år vil
detvirke urettferdigom detble lempetpåegenandelskravetfor nesteårssøkere.Det er derfor
aktueltåbrukede sammekravenetil egenandelher i kommunenselv om deter åpnetfor at vi
kansetteegenandeleneselv.

Økonomiskekonsekvenser:

Miljomessigekonsekvenser:

Utskrift:

Til oppfølging:Landbruksdepartementet
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