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HØRING - FORSKRIFT OM SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG
FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL NÆRINGS-OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET

I skriv datert28.10.03fra Landbruksdepartementethar kommunenefått forslagtil nye forskrifter
om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketog nærings-og miljøtiltak i skogbruketttil børing.
Høringsfristener i 1.des.2003

.

I behandlingenav St.meld.nr. i (2001 — 2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet— regionalt og
lokalt nivå, vedtok stortinget at en rekke nye oppgaver innen landbruksforvaltningenskulle
overførestil kon-irnunene.Dettegjelderbådevedtaksmyndigheti lovsakerog forvaltning av en del
økonomiskevirkemidler. Deøkonomiskevirkemidlenedette gjelder er miljømidler og skogmidler
underLandbruketsutviklingsfond(LIJF) og gjelderfølgendeformål:

• Spesielletiltak i landbruketskulturlandskap(STILK)
• Investeringsstøttetil miljøtiltak (HVIT)
• Områdetiltak
• Tilskuddtil skogkulturog tynning
• Tilskuddtil skogsveibygging
• Tilskuddtil særligemiljøhensyni skogbruket
• Andrenærings-og miljøtiltak i skogbruket

Kommunenevil fra og med 2004 få tildelt
fylkesmannen.Bakgrunnenfor endringener
vitalisere lokaldemokratiet, gi kommunene
sammenhengmedandresamfunnsoppgaver.

disse midlene som én
at Stortingetønskerå
bedre anledning til

årlig disposisjonsrammefra
styrke det lokale selvstyret,
å se landbrukspolitikken i

De nye forskrifteneavløser10 tidligereforskrifler.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Forslagenetil forskrifler er kortemen leggerlikevelendeluheldigeføringerpåkommunenes
handleftihet.I forslagtil forskrift omtilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketvil jeg
kommentere~3 vilkår. Herheterdeti førsteledd:

Tilskuddkangis til foretaksomhar rett til produksjonstilskuddetter§§ 3 og 4 iforskrfl om
produksjonstilskuddi jordbruketav22.03.02nr 282, til eierav landbrukseiendom,eller til enhver
somharfått tillatelseav landbruk.seiendommenseier til gjennomføringav tiltaksomnevnti §§ 4

sign.



Side 2
og 5 ogsomerregistrert i enhetsregistretiTilskuddkanlikevel ikkegis til prosjekterellertiltakpå
landbrukseiendomderdetoffentligehar eierinteresseri

Førstedel av paragrafeneruklar.Hensiktenmedkravetom registreringi enhetsregistreter av
hensyntil rapporteringsrutiner.Nårkommunenefår ansvarfor forvaltningenav tilskuddsordningen
mådetogsåværeopp til kommunenhvordanrapporteringskalskje. Kravetom registreringi
enhetsregistretkanderfor sløyfes.Bestemmelsenom attilskudd ikkekan gis til tiltak på
landbrukseiendomderdet offentligehareierinteresserkan leggebegrensningerpå tilskuddti]
fellestiltakderslike eiendommerer med. I slike tilfelle børtilskuddkunnegis.

Medhensyntilforskrjfi omtilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruketer det tre betingelser
somleggerbegrensningerpådenkommunalehandlefiiheten:

1. I § 2-1 heterdeti sisteleddat detikke kan gis tilskudd av midlenetil planting,såing,kjøp
av utstyreller tiltak somveduttak av virke gir overskudd.

2. I § 5-1 heterdeti sisteleddat detikke er anledningtil å gi tilskuddtil taubanedrift.
3. I tillegg skal det i tildelingsbrevetfra fylkesmannenligge en begrensningom at tilskuddtil

skogsveiformålikke kanutgjøremerennmaksimali 50 % av det tildeltebeløptil skogtiltaki
denenkeltekommune.

Dissevilkårenefor brukenavmidlenevil leggesterkebegrensningerpåkommimene&handiefiuiret
Hvasomer fornuftigbrukav midlenevil varierefra kommunetil kommune.Fjerningav tilskuddet
til plantinger iferd medårasereskogplanteskolenei landetmedtapavarbeidsplasserog-mangelfull
foryngelseav avvirkedearealersomresultat.Kostnadertil foryngelseer investeringerfor framtida
somførstvil gi avkastningom 60— 100 år. Detmåværeet samfunnsansvaråbidratil disse
rnvesteringene.I Bindal erdetbehovfor plantingpåalle godeog midlereboniteterfor åoppnå
lovpålagtkvalitet på foryngelsenav skogarealene.

Fjemingav tilskuddtil taubanedriftHver bort grunnlagetfor entrepenørvirksomhetogniedførerat
betydeligeskogressurserikkekan utnyttes.I Bindal erdetanslagsvis15 %av detproduktive
skogarealetsommedfordel kandrivesmedtaubane.I mangetilfelle er detteen miljøvenlig
driftsform sammenlignetmedveibygging.

Begrensningi brukav skogmidlenetil veiformål leggerogsåunødvendigeføringerpåkommunenes
forvaltning av tilskuddsmidlene.Kormnunener klar overat determiljømessigevurdeHngersomcr
årsakentil deforeslåttebegrensningenei brukenav skogmidlene.Vi mådaminneom at
kommuneneerpålagtmiljøansvarinnenforen rekketungesaksområderellerwi-sin virksomheL
Dettegjelderbådeforurensning,vilt- fiske- og arealforvaltning.Å innføreslike begrensninger
akkurat i tilknytning til forvaltningenav tilskuddskuddsmidlenei skogbruketmåbetraktessom
mistillit til kommunenepådettefeltet. Deovennevnteføringermåsløyfes.

Pådennebakgrunninnbyrjegkommunestyretå fatte slikt

vedtak:

Bindal kommuneer godt tilfreds medatdisseto koneforskrifteneerstatter10 tidligereforskrifter.

Krav omregistreringi enhetsregistretfor tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketbørfjernes.
Det børvidereogsåkunnegis tilskuddtil tiltak der offentlig eideeiendommerinngåri et felestiltak.

Forbudeti forslagtil forskrift om tilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruketmot åbruke
skogrnidlenesomtilskuddtil plantingog tilskuddtil taubanedriftmåfjernes.Detsammegjelder
føringenfor brukav skogmidlenetil veiformål.
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RÅDMANNEN I BIINDAL KOMMUNE, Terråk13.11.03

EdmunSkjeisvik

GunvorAursjø

FORMANNSKAPETSBEHANDLING:

1. Rådmannensinnstilling enst.vedtatt.

2. Vedtaketer fattet i medholdav kommunelovens§
kommunestyremøte.

13 og skalrefereresi første

Rettutskrift attesteresog oversendesDet KongeligeLandbruksdepartement,Avdeling for skolg- og
ressurspolitikk,postboks8007Dep.,0030Oslo, idet vi visertil formannskapetsbehandling.

Bindal rådmannskontor,
Terråk,09.12.2003.

Ann-Karin
saksbehandler
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