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Deres ref.: 
200302997-/TIN 

Deres brev av: 
28.10.2003 

Vår ref.: (Oppgis ved svar) 
2003/010737 233-V00 

Dato: 
09.12.2003 

Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og 
forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 
Det vises til høringsbrev av 28.10.2003. 
 
Vedlagt følger kommunens uttalelse. Saken ble behandlet politisk i Utvalg for 
miljø, teknikk og samferdsel den 27.11.03. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anne Beate Hekland 
Spesialkonsulent jord 
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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. 

 
  

 
Saksbehandler: Anne Beate Hekland  tlf  
Dato: 17.11.2003 
Arkivref.: 2003/010737 - 2 / 233-V00 
 
 
 

Utvalg Møtedato Utv.saksnr. Beh.status 

Å Utvalg for miljø, teknikk og samferdsel 27.11.200
3 

054/03 BE 

(Beh. Status: SK=Sakliste sendt, BE=Ferdig behandlet, UT=Utsatt, TB=Tilbakeført til forrige utvalg) 
 
 
Innstilling 
Tønsberg kommune stiller seg positiv til omlegging av tilskuddsordningene for 
spesielle miljøtiltak i landbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 
Omleggingen er i tråd med ønskene om økt medvirkning i utviklingen av det 
lokale landbruket. 
 
Tønsberg kommune foreslår at det åpnes for kommunene selv til å vurdere om 
det skal gis tilskudd til skogplanting og såing.  

 
 
Møtebehandling fra Utvalg for miljø,teknikk og samferdsel 
Utvalget behandlet saken i møte 27/11.03 og fattet enstemmig vedtak i samsvar med 
innstillingen. 
 
Vedtak 
Tønsberg kommune stiller seg positiv til omlegging av tilskuddsordningene for spesielle 
miljøtiltak i landbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Omleggingen er i tråd med 
ønskene om økt medvirkning i utviklingen av det lokale landbruket. 
 
Tønsberg kommune foreslår at det åpnes for kommunene selv til å vurdere om det skal 
gis tilskudd til skogplanting og såing. 



 
 
 
Kortversjon – Hva saken gjelder: 
Ved behandling av St. meld. Nr. 1 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – 
regionalt og lokalt nivå, vedtok Stortinget at en rekke nye oppgaver innen 
landbruksforvaltningen skal overføres til kommunene. Dette gjelder bl.a. de 
økonomiske virkemidlene; miljømidlene under Landbrukets utviklingsfond (LUF) og 
skogmidlene under LUF. I denne forbindelse er det utarbeidet nye forskrifter som nå 
er ute på høring med frist 11. desember.  
 
 
 
Dokumentoversikt: 
Vedlagt saken: 
I saksmappen: 

 Høringsbrev fra departementet 
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
Forvaltning av skogmidlene m.v. i 2004 – Overføring av vedtaksmyndighet til 
kommunene. 

 
 
Innledning/bakgrunn: 
Tønsberg kommune har mottatt høringsnotat fra Landbruksdepartementet (høringsfrist 
11. desember)  angående:  

1. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket  
2. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

 
Fra 1.01.2004 skal kommunen ha ansvar for de økonomiske virkemidlene, miljømidlene 
under Landbrukets utviklingsfond (LUF) og skogmidlene under LUF. De nye forskriftene 
som er ute til høring erstatter dagens  forskrifter (se faktagrunnlag). Tidligere ha 
kommunen hatt disse sakene til uttalelse og attestering før oversending til fylkesmannen 
for endelig behandling og utbetaling. Fra nyttår er det kommunene selv som skal 
prioritere mellom de ulike til tak og fastsette tilskuddssatser og eventuelle vilkår og 
kriterier. Det er lagt opp til at fylkesmannen skal fordele midlene videre i en samlet 
ramme til kommunen med grunnlag i en flerårig tiltaksstrategi som kommunen utarbeider. 
 

 
Faktagrunnlag: 
Ved behandling av St. meld. Nr. 1 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – 
regionalt og lokalt nivå, vedtok Stortinget at en rekke nye oppgaver innen 
landbruksforvaltningen skal overføres til kommunene. Overføringen gjelder 
vedtaksmyndighet for saker som krever lokalpolitisk skjønn. Alle konsesjonslovs- og 
delingssaker etter jordloven og saker etter skogloven (unntatt verneskogsgrenser), skal 
etter dette avgjøres på kommunalt nivå. Tilsvarende gjelder for de økonomiske 
virkemidlene; miljømidlene under Landbrukets utviklingsfond (LUF) og skogmidlene 



under LUF. Det er lagt opp til at fylkesmannen skal fordele midlene videre i en samlet 
ramme til kommunen med grunnlag i en flerårig tiltaksstrategi som kommunen utarbeider. 
 
 
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket erstatter forskrift om 
investeringsstøtte til miljøtiltak, forskrift om tilskudd til miljørettet omlegging av 
kornområder, forskrift om tilskudd til spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap med 
freda og verneverdige bygninger. I tillegg omfatter forskriften ”Områdetiltak” som tidligere 
har vært styrt via rundskriv. 
 
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket erstatter forskrift om 
behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier, forskrift om 
tilskudd til førstegongstynning, forskrift om tilskudd til drift i vanskelig terreng, forskrift om 
tilskudd til skogkultur, forskrift om tilskudd til bygging av skogsveier, forskrift om tilskudd 
til miljøtiltak i skogbruket. 
 
Vurderinger: 
Tønsberg kommune stiller seg positiv til omlegging av tilskuddsordningene for spesielle 
miljøtiltak i landbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Omleggingen er i tråd med 
ønskene om økt medvirkning i utviklingen av det lokale landbruket.  
 
Når det gjelder miljøvirkemidler i landbruket har kommunen forholdsvis få saker, og det 
er en forholdsvis liten pott å ”slåss” om. Det kan derfor virke som det kan bli mye arbeid 
for lite penger, i og med  kommunen skal utarbeide en flerårig tilskuddsstrategi for bruk 
av midlene. Forskriften gir også stort rom for tolkninger, noe som kan gi stor grad av 
forskjellsbehandling fra kommune til kommune. Mulighetene for midler til verneverdige 
bygninger og for eksempel sti prosjekter blir litt usynlig i den nye forskriften og burde 
kanskje ha vært konkretisert litt mer. 
 

Skogplanting og såing er en naturlig del av begrepet skogkultur. Kommunen er ved forskriften gitt 
frihet og medfølgende ansvar for lokale prioriteringer og tilpasninger. Det oppfattes som en 
naturlig følge av dette at vurderingen av hvorvidt det er hensiktsmessig å gi/ikke gi tilskudd til 
skogplanting og såing bør til ligge kommunen. 
 

 
 
 

Tønsberg 
 

 
 Thor Smith Stickler 

Kommunaldirektør 
  Per Engeseth 

Virksomhetsleder 
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