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Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket og forskrift
om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Kommunenei Sør-østerdal(Engerdal,Trysil, Stor-Elvdal,Åmot og Elverum)hardrøftetde
foreliggendeutkasttil forskrifter, og er enigeom i størstmulig gradåsamordnesine uttalelser.

Med bakgrunn i detteog etterå ha behandletsakeni Formannskapetden 22.11.03— sak
6054-03avgir Stor-Elvdalkommunefølgendeuttalelse:

I .Generelt

Samordning av de to forskriftene
Så lengedeter et egetmål åforenkleforskriftsjungelen,børmulighetenefor å lageen felles
forskrift i stedetfor to separatevurderesnærmere.

Det vil værevanskeligeller tilnærmetumulig åplassereenkeltetiltak underdeneneellerden
andreforskriften. Vi velgeråtolke forskrifteneslik atkommuneni grensetilfellerstår fritt til å
vurderehvilken forskrift somskal anvendes,avhengigavde økonomiskeressursene.For åfå
en optimal lokalpolitisk styring antaren atdetogsåav dennegrunnhaddeværtbestmeden
fellesforskrift.

Landbruksbegrepeter for de somer opplærttil deten samlebetegnelsefor jordbruk og
skogbruk, I dettefellesbegrepetbørogsåutmarksnæringinngå.For alle andreoppfattes
landbruk åværedet samme somjordbruk. Vi stiller spørsmåletom noeav hensiktenmedå
utarbeideto separateforskrifterharværtå tydeliggjøreformåletog unngåtvil om språkbruken.

Dersomdet erønskeligå slåsammentil en forskrift bør begrepetlandbrukerstattesmed
jordbruk og skogbruk.Dettevil tydeliggjørehvilke formål forskrifiene er tiltenkt for den
alminneligebrukerog for omverdenen.
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1. Til forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket

Landbrukdefmeressomjordbruk og skogbruk.Det forventesderforatdennye forskriften i
begrepetlandbrukogsåinkludererutmark,dvs.utmarksomikke defineressomskogbruksareal.

Merknader til § 3 Vilkår
Hvem kan søke-- dettekandetværevanskeligåtolke. Følgendepersonerkanvære
tilskuddsberettiget:
Foretaksomhar rett til produksjonstilskudd
Eierav iandbrukseiendom
Densom har fatt tillatelseav landbrukseiendommenseiertil gjennomføringav tiltak
Det er uklart om deter fellesfor alle atde skalværeregistrerti enhetsregisteret,ellerom dette
baregjelderdensistnevntegruppa.Setningsoppbyggingenkan skapetvil om dette.

Rett til produksjonstilskudd
Et eksempel:En eiendomsomer stor nok til å få utbetaltproduksjonstilskudd,erbortleid. Er
denneberettiggettilskuddetterdettepunktet ? Dersomsøknadsfristenavviker fra 20.08, som
er fristenfor å søkeom produksjonstilskudd,vil alle kunnesi atde driversjøl og dervedtar
“i-ett tIL’ Dettegjelderfor eksempelleieforholdutenkontraktevt. ettårskontrakter.Desom
nevnesher antasimidlertid åbli dektunder“Eier av Landbrukseiendom/fatttillatelse”, menda
bør“rett til produksjonstilskudd”klargjøresbedremht. hva faktisk “rett til” betyr. En annen
ordbruk,for eksempel“mottar”, ermerentydig.

Eier av Iandbrukseiendom
Hva er en landbrukseiendom?Grenseneflyter. Er detde somer oppførti landbruksregisteret?
I forskri fien om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketer grensen10 daaproduktiv
skog. I Statistisksentralbyråhar en tidligerebrukt minst5 daajordbruksarealog/eller25 daa
produktivskog.

0. Registrert i enhetsregisteret
Eiere utenaktivitet, spesieltmht.jordbruk er ikke registrert.Det stilles ikke krav om
registreringi enhetsregisteretmht. forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket.
For kommunenehaddedetværtenstor fordel medlikebehandling,dvs, ikke krav om
registreringi enhetsregisteret.BIa. vil en rekkeorganisasjonersomfor eksempel
Veiforeningerog skolenesFAU væreekskludertfra å ta påsegog gjennomføretiltakuten
kreativ veiledning.

Vi foreslårat ~3, 1. setningbørendrestil:
Tilskudd kan gis til foretak/eiere somdriver og/ellereier Iandbruksareal eller til enhver
som har fått tillatelse av Iandbrukseiendommenseier til gjennomføring av tiltak som
nevnt i §§ 4 og S.

Merknader til § 6
Det stilles krav om miljøplan for noen og ikke alle. Dette kravetmedføreulike krav i samme
sak avheiigigav hvemsom søker,eierellerbruker.
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I bk. jordbruksavtalenspunkt6 stårdet“Fylkesmannenfordelermidlenevideretil kommunen
saumænmedskogmidleneoverLUF i en samletbevilgning.” Detvil si at det leggestil grunn
en samordningmht. denøkonomiskeoverføringen.Forkommunenevil detdaogsåværeen
fordel at forvaltningenlokalt ogsåkunnesamordnesgjennomfelles forskrift somdelesetter
tiltak, dvs. en forskrift ettersammelestsomfor eksempelBU-forskrifien.

Når en serde to forskriftenei sammenhengkan detvirke somom forskriftenmht. miljøtiltak i
Iandbniketfokusererpå enbestemtgruppesøkereframforhovedformåletmedordningen,mens
skcgfbrskriftener mer formålsorientert,i og med dennebl.a. er mer inkluderende.Utsendt
forslantil § 3 fokusererpåbegrensningeri søknadsmassen,mensvårtforslagtil ny formulering
i § 3 er mer inkluderendeog automatiskvil medføreathovedformåletmedforskriftenkommer
ner i fok us.

2. Til forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket

Kapittel 2 Tilskudd til skogkultur

§ 2-1 Generelt
Tilskudd til skjøtselav skogi kantsonerlangsvatn,vassdragog dyrketmarkog ved
kultttrniinnerhørerikke naturlighjemmeunderdettekapitlet.
l)etteer et fårmål sombørflyttes til kapittel 4 “Tilskudd til miljøtiltak i skog

På sammemate foreslas tilskuddtil aksjonsrettedeprosjekterinnenskogkulturflyttet til
/wpittel 5 ‘Andre tiltak.

At det ikke skal gis anledningtil å gi tilskuddtil plantingog såingervanskeligå forsvareut fra
en skogfagligbegrunnelse.Skogplantinger etviktig tiltak for åsikre foryngelseetter
flatehogster,og suppleringsplantinger et viktig tiltak for å sikre foryngelsepå felt dernaturlig
foryngelseikke har gitt godenok resultater.Detteer ogsåkostnadskrevendeog svært
langsiktigetiltak somikke kommernåværendeskogeiertil gode.

Slike Ibringersarusvarerlite medintensjoneneom atkommunenskal ståfritt i åstyre
ressursene.Det børbli opp den enkeltekommuneom de ønskeråprioritereplantingog såing.
Iiegrc.nsningenevedrørendeplanting og såingbør tas ut avforskriften.

Å deleforskriften inn i kapitleretter formåldetkan gis tilskudd til gjør forskriften lettere
tilgjengelig. Særligfor potensiellesøkerevil detteværeei god inndeling.

Kapittel 3. Tilskudd til vegbygging

§ 3-1 Generelt
Del bor kunnegis tilskuddtil ti/retteleggingfor vinterbilveiersomberører “villmarkspregede
t}>nrutlem~ så lengede ikkegir varige vegkropperi terrenget.

Kapittel 4 Tilskudd til miljøtiltak i skog
Skjotselav /=antsonerbør inn underdettekapitteletjfr. kommentartil ~<2-I.
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Kapittel 5 Tilskudd til andre tiltak i skogbruket

Tilskudd til aksjonsrettede skogprosjekter foreslås flyttet hit, jfr. kommentarer
til § 2-1

Kapittel 6 Søknad og saksbehandling m. v.
§ 6-1 Søknad og salcsbehandling
For flate arealtilskuddtil ulike formåldefinerti skogavgiftssystemetog gjennomden
kommunaletiltakspianenmådagensordningvedrørendedokumentasjonog kontroll av tiltak
væretilstrekkelig.Å lagenyesøknadsprosedyrerfor sliketilskudd gir myeekstraarbeid.
Eksisterendesystemmedframvisingavkostnadstilagog nødvendigestatistikkopplysningermå
videre/åres.

§ 6-3 Utbetaling
f)ei /6ru/settesat dagensordninger og rutiner byggetopp rundtskogavgzfisforvaltningen
x’idere/ores.
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