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Formannskapet behandlet i mnte 02.12.2003sak 0167/03.De blir med detteunderrettet om
at det er fattet følgendevedtak:

Formannskapeti Frei har ingeninnvendingermot forslagtil forskrifi om spesiellemiljøtiltak i
landbruketog forslagtil forskrift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.
Overtbringavmyndighetmedtbrerekstraarbeidsbelastningogkravtil kompetansei
kommunen.Vedoverføringav ansvarmådetkompenseresfor dette.
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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

Rådmannensin innstilling:

Formannskapeti Frei har ingen innvendinger mot forslag til forskrift om spesielle
miljotiltak i landbruket og forslag til forskrift om tilskudd til nærings- og miljotiltak i
skogbruket. Overføring av myndighet medførerekstra arbeidsbelastningog krav til
kompetansei kommunen. Ved overføring av ansvarmå det kompenseresfor dette.

Saksutredning:
Stortingetharvedtattå over~reenrekkenye oppgaverinnenforIandbruksforvaltningtil
kommunene.BLa. gjelderdettefor de økonomiskevirkemidlene:
V Miljøniidler underLandbruketsutviklingsfond(LUF).
V SkogmidlerunderLUF.

Dette innebærerat kommunenefra og med2004far tildelt enårlig disposisjonsranimefra
~‘Ikesmannensomvil omfattemidlenetil miljøtiltak i landbruket,nærings-og miljøtiltak i
skogbruketog skogbruksplanLegging.Rammentil denenkeltekommunevil bli fastsattut fra
tleråri2 tilskuddstrate~iersomkommunenutarbeidet.Brukenav midleneskal lbrvaltesmed
grunnlagi de forskirifter somnå utarbeides.

‘Forskrift omspesiellemiljøtiltak i landbruket og “Forskrifl omtilskudd til
Nærings-og miljøtiltak i skogbruket harhøringsfrist~O.desember.Forskrift ommi]jøtiltak i
landbruketerstatterfblgendeforskrifier:
V Spesielletiltak i Landbruketskulturlandskap(STILK)
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v’ Forskrill ominvesteringstøttetil miljøtiltak.
V’ Forskrift ommiljørettaomleggingi kornområdene.

I tillegg er ordningenmed“Områdetiltak” tatt inn i forskriften.

Forskriftenomtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketerstatter:
V Forskrift om behandlingav søknaderog utbetalingavstatstilskuddm.v. til skogsveier.
V Forskrifteneomtilskudd til praktikanti skogbruket,førstegangstynning,drift i vanskelig

terreng,skogkultur,byggingav skogsveierog miljøtiltak i skogbruket.

Midlenetil skogbruksplanleggingvil bli lagt inn i fellesranmentil kommunenemedgrunnlagi
fVllcesvisehovedplanersomkommunenhar gift innspill til.

Viktige momenteri forslagtil forskrill til spesiellemiliøtiltak i landbruket

:

V’ Tilskuddkangis til foretaksomharrett til produksjonstilskudd,til eierav
landbrukseiendom,eller til enhversomhar fatt tillatelseav landbrukseiendommenseiertil
gjennomibringavtiltak somnevnti § § 4 og 5 og somer registrerti enhetsregisteret.

V Det kan gis tilskudd til planleggeings-og utredningsprosjekterog til kulturlandskapstiltak
og forurensningstiltak.

V Vedtakomtildeling avtilskuddfattesavkommunen.Kommunenskal fastsetteoverordnete
retningslinjerfor prioriteringav søknader.Disseskalutarbeidesi dialog medf~lkesmannen
og lokalenæringsorganisasjoner.

V Forskriftentrer i kraft 1. januar2004.

Viktige momenteri forslagtil forskrilt omtilskuddtil nærings-og miliøtiltak i skogbruket

:

V Tilskuddkan gis til alle skogeieresomharmerenn10 dekarproduktivskog.
V Det kangis tilskudd til skogkulturog andrekvalitetsfremmendetiltak
V Det kanikke gis tilskudd til skogplanting,såing,kjøp av utstyr eller tiltak somved uttak av

virke gir overskudd.
V Det kan gis tilskuddtil byggingav nye ellerombyggingaveksisterendeskogsveiernårdette

bidrar til etableringav helhetsløsningersomgir bedregrunnlagfor utnyttelseav skog-og
utn-iarksressurser.

V Det skalikke gis tilskuddtil byggingav veiersomfbrer til reduksjonav “viflmarkspregete
områder’,dvs, områdersomliggermerenn5 km i horisontalavstandfra eksisterende
tekniskeinngrep.

V Tilskuddtil veiformålkan ikke utgjøremerennmaksimalt50 % avdet tildelte beløpi den
enkeltekommune.

V Vedtakom tildeling av tilskudd fattesavkommunen.

Vurdering/kommentarer:
Freikommuneseri hovedsakpositivt påattilskuddsforvaltningeninnenmiljø- og
kulturlandskapstiltaki landbruketog til nærings-og miljøtiltak i skogbruketblir overførttil
kommunene.Tiltaket innebærerenbetydeliginnsparingav ressurserhos~‘lkesmannen.
Kommunenhar til nåhatt rollen somsaksutrederi dennetypesaker.Fra 1januarskalvi også
fanevedtak.Samtidigstilles detkrav omat kommunenmåutarbeideenplanfor brukenav
midlene.Fylkesmannenhar signalisertat dekommunenesomer flinkest og synliggjør det
størstebehovet(leggermestarbeidi planen)far overførtmestmidler. Dettemedibrerøktkrav
til saksbehandlingskompetansei kommunenog ekstraarbeidi en fra kr travelhverdagog
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anstrengtkonnnuneøkonomi.Det ernaturlig at noenav de ressursbesparelseneen oppnårpå
t~lkesnivåblir overfiårt kommunenesomgodtgjørelsefor å administreretilskuddsordniingene.

Frei. 01.12.2003

rådmann .x

Formannskapet den 02.12.2003

Behandling i møte:
Rådmannensinnstilling ble enstemmigvedtatt.

Vedtak:

Formannskapet i Frei har ingen innvendinger mot forslag til forskrift om spesielle
miljetiltak i landbruket og forslag til forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket. Overføring av myndighet medførerekstra arbeidsbelastningog krav til
kompetansei kommunen. Ved overføring av ansvar må det koinpenseresfor dette.


