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Vedtak i Formannskapet - 03/12/2003:

I behandlingav St. meld. nr 1(2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet-regionaltog
lokalt nivå, vedtokStortingetat en rekke nye oppgaverinnen landbruksforvaltningenskal
overførestil kommunene.Herunderoverføringav endel økonomiskevirkemidler.Fordisse
økonomiskevirkemidlerer detutarbeidet2 utkasttil forskrifter somskal regulerebrukenav
midlene.Deneneheter“Forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket”og vil
nårdentrer i kraft opphevefølgende3 forskrifter:

1. Investeringsstøttetil miljøtiltak av 01.01.2000nr. 1531
2. Forskrift om tilskuddtil miljørettetomleggingav kornområderav 07.03.2000,nr. 213
3. Forskrift om tilskuddtil spesielletiltak i landbruketskulturlandskapmedfredaog

vemeverdigebygningerav 26.02.1999nr.273
Hattfjelldal kommunehar ingenkommentartil denneforskriften.

Det andreforskriftutkastetheter >‘Forskrft omnærings-ogmiljøtiltak i skogbruket”og vil når
dentrer i kraft opphevefølgende7 forskrifter:

I. Forskrift ombehandlingav søknaderog utbetalingav statstilskuddm.v. til skogsveier,
fastsatt1.juni 1979

2. Forskrift for tilskudd til praktikanteri skogbruket,fastsatt2mai 1980
3. Forskrift omtilskott til førstegongstynning,fastsatt22 desember1993
4. Forskrift om tilskuddtil drift i vanskeligterreng,fastsatt28. april 1994
5. Forskrift om tilskott til skogku]tur,fastsatt16. mai 1994
6. Forskrift om tilskuddtil byggingav skogsveier,fastsatt28.juni 1994.
7. Forskrift om miljøtiltak i skogbruket,fastsatt24oktober2001
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Til detteforskriftsutkastetvi] Hattfjelldal kommunepekepåat hovedintensjonenmed
overføringenav virkemidlenevar å styrkedet lokaleseivstyreog gjørekommunenetil aktive
landbrukspolitiskeorgan.Det blir derforuforståeligat forskrifisutkastetinneholderen del
sterkebegrensningerpåhvordande økonomiskevirkemidleneskal brukes. Det tenkesher i
førsteomgangpå sistesetningi § 2-1, Det skalikkegis tilskuddtil skogplanting, såing, kjøp
av utstyreller til tiltak somveduttakavvirkegir overskudd”
Hattfjelldal kommunemenerat dennesetningenmåstrykes.

Det sammegjeldersistesetningi § 5-1,“Det er ikke anledningtil ågi tilskuddtil taubanedrifi.”

Videreer det i fø~geskrivettil hnringsutkastetsagtat det i tildelingsbrevetvil bli gitt-en
begrensingom at tilskuddtil veiformål ikke kanutgjøremeren maksimalt50 % av det tildelte
beløptil skogti]tak i denenkeltekommune.

Førstved at dissesetningererborte kan en snakkeom at denenkeltekommuneut fra sin
kjennskaptil lokale forholdblir gitt reelthandlingsromtil åstimuleretiltak somer viktig ut fra
de loka]eforhold og behovsomeksisterer.

Hattijelidal kommunevil derfor oppsunimertgi følgendeuttalelsetil forskriftensutkast:
1. Sistesetningi § 2-1 strykes.
2. Sistesetningi § 5-1 strykes.
3. Begrensingi tildelingsbrevetom at maksimalt50 pst.kan brukestil veiforniål av

dettildelte beløptil skogtiltak i denenkeltekommune.Dennesetningstrykesogså.

Rettutskrift bekreftes.
Hattfjelldal kommune,04.12.2003
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