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Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket. 
 
Rødøy kommunes høringsnotat er vedlagt. 
 
Det bemerkes at høringsfristen er kritikkverdig kort og det stilles spørsmålstegn ved at høring på en sentral 
forskrift av denne betydning sendes ut såpass sent i prosessen. På dette tidspunkt må det kunne antas at 
forskriften alt er opplest og vedtatt siden det umulig kan bli noen reell diskusjon omkring innholdet før 
forskriftens ikrafttredelse ved årsskiftet. 
 
P.g.a. den korte høringsfristen har det ikke vært mulig med noen politisk behandling av høringsnotatet og 
derfor sendes administrasjonens uttalelse som høringsuttalelse. 
 
 
 
 
 
 
For Rødøy kommune, 
 
 
Håvard Holeplass (sign.) 
jordbrukssjef 
 



HØRING PÅ UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL 
SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG FORSKRIFT 

OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I 
SKOGBRUKET. 

 
 
Rødøy kommunes høringsuttalelse til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket: 
 
§ 1 I formålet bør det presiseres at hensynet til å ta vare på kulturlandskapet er spesielt viktig. Dersom 
det utelukkende vises til miljøverdiene kan dette føre til at det blir vanskelig å støtte prosjekt som bevarer 
kulturlandskapet men som likevel ikke har direkte betydning for konkrete og påviste miljøverdier av allmenn 
interesse. Det er også meget uheldig at henvisningen til restaurering og vedlikehold av verneverdige eller 
kulturmessig viktige bygninger er tatt bort. Dette er en type tiltak som vil bidra til et helhetlig kulturlandskap 
og som i seg selv vil bidra til å fremme miljøverdiene. Dette bør uttrykkes konkret. 
 
§ 2 OK 
 
§ 3 Det synes å være uheldig at personer som ikke har næringsinteresser eller eiendomsforhold skal 
kunne motta tilskudd. De tilgjengelige midler må i høyeste grad være tilgjengelig for de som har sitt 
inntektsgrunnlag fra landbrukseiendommene og for fastboende med eierinteresser. Ledd 1 bør omformuleres 
med tanke på dette. 
 
§ 4 OK 
 
§ 5 Viser til uttalelsen under § 1. Hensyn til verneverdige bygninger bør tas med. 
 
§  6 Kravet om at miljøplan skal vedlegges bør spesifiseres til å gjelde miljøplan inkludert valgfri del to 
med oversikt over miljøverdier på eiendommen. Kravet til miljøplan må gjelde alle søkere, også de som ikke 
har inntektsgrunnlag fra eiendommen. 
 
§ 7 - § 12 OK 
 
Administrasjonens høringsuttalelse til forskrift om tilskudd nærings- og miljøtiltak i skogbruket: 
 
§ 1-1 OK 
 
§ 1-2 Grensen for at tilskudd skal kunne gis er altfor lav og kan føre til at tilskudd blir tildelt personer som 
ikke har interesse av utnyttelse og verdiskaping i skogbruket eller av miljøverdiene. Grensen bør heves fra 
10 til 50 daa produktiv skog eller det bør fremmes krav om at søkeren må være registrert i 
skogavgiftsregisteret. 
 
§ 2-1 – 7-4 OK 
 
Administrasjonens generelle kommentarer: 
 
Det bemerkes at høringsfristen er kritikkverdig kort og umulig kan tillate at det tas hensyn til 
høringsuttalelser i utarbeidelsen av endelig forskrift. 
 
Det  er kritikkverdig at tildelingen av tilskuddsrammer til kommunene alt fra 2004 skal bygge på historiske 
tildelingsdata. Nettopp pga den korte tidsfristen er det vanskelig for små kommuner å utarbeide strategiske 
planer og tiltaksplaner utover dette. Det synes å være dypt urettferdig og uheldig at kommuner med historisk 
liten aktivitet og små ressurser ikke skal få sin rettsmessige del av tilskuddsrammene. I utarbeidelsen av 
veiledning til forskriften må det tas hensyn til den enkelte kommunes reelle behov i dagens situasjon heller 
enn historiske tildelingsdata. Dette er særdeles viktig dersom formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak 
skal kunne nås. 
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