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Svar på høring- utkast til forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i
landbruket og forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket

Underfølgerde kommentarerStatenslandbmksforvaltningharti] utkasttil ovennevnte
forskrifter.

I. Forsk4ft om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket (SMIL)

Til § 2 Virkeområde:
Vi gjør oppmerksompåat landbmkseiendomverkenerdefinert i denneforskrifteneller i
forskrift omproduksjonstilskuddi jordbruket.

Til § 3 Vilkår, 1. ledd:
‘Tilskudd kan gis ti] .... enhversom harfått tillatelse av Iandbrukseiendommenseiertil
gjennomføringav tiltak somnevnti §§ 4 og 5 og somerregistrerti enhetsregisteret.”

I praksisvil detteinnebæreat alle somØnskerå registreresegi Enhetsregisteret*,detvære
segsomenkeltmannsforetak,alle typeraksjeselskap,allmennaksjeselskap,
forening/lag/innretningosv.,kan væreberettigettil å sØkeom SMIL-midler. Sidendeti
forskriftenogsåskrivesenhversomharfått tillatelseog somerregistrerti Enhetsregisteret,
vil dettemedføreen utvidelseav søkergruppeni forhold til dagensforskrift om tilskuddtil
spesielletiltak i landbruketskulturlandskap(STILK). Det har værtet saksbehandlings-og
systemmessigproblemat alle organisasjonerog foreningerkanværeberettigettil å søkeom
STILK-midler. Dadeter vanskeligå håndteredennesøkergruppeni
saksbehand]ingssystemer,kandetbli vanskeligåha godoversiktoverhvemmidlene
utbetalestil.

Gjennomkrav til registreringi Enhetsregisteretimøtekommesbehovetfor sporbarhet,meni
forslagetersøkergruppenutvidettil åværeen hvilken somhelstenkeliperson,selskap,
organisasjon,osv.,derenestebegrensingliggeri registreringi Enhetsregisteret.



S~F~f?flI~bt~ttUWksforva I tn in g Side: 2 av 3
Norwegian Agricultu ru! Authority

Dersomsøkergruppensomtidligereskal værelag for fellestiltak,børdettekommeklart fram
i forskriftsteksten,gjennomå presisereaktuellesøkergrupperi teksten.Vedå settekrav om
registreringav disselagene/foreningenei Enhetsregisteret,vil søkergruppenbegrenses,
samtidigsomdennegruppenblir håndterbari saksbehandlingssystemerogsporbari
økonomisystemerU~ krav sattav Skatteetaten).

Vi gjøroppmerksompåatEnhetstegisteretskal skrivesmedstorE.

* Enhetsregisteretinneholdergrunndataomenhetersomharregistreringsplikti
Arbeidsgiverregisteret,Merverdiavgiftsmantallet,Foretaksregisteret,Statistisksentralbyrås
bcdriftsregister,Skattemanntalletfor ettcrskuddspliktigeeller fylkesmennenesregistreoverstiftelser.
I tillegg erdet registrertmangeforeningerog andreutenregistreringsplikt,somsernyttenav å
frivillig la segregistrerei Enhetsregisteret.

Til § 3 Vilkår - 1. ledd:
I forslag til forskrift stårdetfølgende:“Tilskudd kan likevel ikke gis til prosjektereller tiltak
på landbrukseiendomderdetoffentligehareierinteresser’.

En slik bestemmelsekan væreuheldig, spesielti fylker og kommunerderstateneren stor
grunneier.Begrensingtil eiendommeri privat eiekan hakonsekvenserblant annetfor
mulighetentil å gjennomførefellestiltakoverstørresammenhengendeområderderogså
statener eier.Dettegjelderspesielti fylker medstoreoffentligeeiendommer,bl.aFinnmark.
Statligeeiendommersomforpaktes,omfattesogsåav problemstillingen.

Til § 3 Vilkår - evt. nytt 3. ledd:
Vi viser til gjeldendeforskrifterknyttet til STILK, IMT ogMOMLE, samtforslagtil
Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket,derdet for tiltaketsomen del
av de generellevilkårenei forskriftene,skal foreliggeplaneller planskal væregodkjentfØr
arbeidetsettesi gang.Vi foreslårat det i forskriftentas inn en slik bestemmelse.Dettevil
væreen videreføringav tidligerebestemmelser,ogdetvil værei trådmedandreforskrifter.

Slike bestemmelsersikrerbl.a. at innvilgningsmyndighetharhjemmeltil å:

o stille vilkår for tiltaket førdetsettesigang,
o gi føringeromendringeri planenfor å sikreat tiltaketer i trådmedregelverket,
o sikreattiltaket utføressomforutsatti denplanensomlå til grunnfor innvilgning

av midler.

Vi foreslårfølgendetekst:FØr arbeidetsettesi gang,skaldetforeliggeenplan SOI2I

kommunenhar godkjent.

I tilknytning til denneteksten,børogsåvilkår knyttet til miljøplan tas inn. Slik detstår i
§ 6 i høringsutkastet,sier forskriftensværtlite om dettevilkåret.Dadetbærerpreg av åvære
et vilkår, bØrdennetekstenflyttes til § 3 Vilkår. Vi foreslårfølgendetekst: Forforetak som
søkeromtilskuddetterdenneforskrzften,og somhar rett til produksjonstilskudd,skal
miljøplan trinn i og 2foreligge,jf.forskrift ominiljøplan av 15.01.2003nr 54.
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Til § 5 Tilskuddtil kulturlandskapstiltakog forurensningstiltak— 2. ledd:
Forskriftsutkastetmanglerbestemmelsei § 5 om at tilskuddetkangis på grunnlagav
forhåndsgodkjentplan. Medhenvisningtil argumentasjoneni tilknytning til § 3, foreslårvi
at § 5, 2. leddblir slik: Tilskuddgispå grunnlagavbudsjettertekostnadsoverslagog
godkjenteplanerfor gjennomføringav tiltaket.

SLF tar siktepå å utarbeideet rundskrivmedretningslinjeromforvaltningenav forskriften.
Fylkesmenneneog kommunenebørda få et godtgrunnlagå støttesegpåi detvidere
arbeideti forvaltningen.

Til § 9
I utkastettil forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbruketog forskrift om tilskuddtii
nærings-og miljøtiltak i skogbruketerRiksrevisjonennevnti bestemmelseneom
opplysningspliktog kontroll, hhv § 9 og § 7-1 i de to forskriftsutkastene.

Riksrevisjonensoppgaverfølgerav Grunnloven§ 75 k, lov om statensrevisionsvæsenav 8.
februar1918 og Stortingetsinstrukserog vedtak.Riksrevisjonenskal blantannetkontrollere
at statligemidler blir brukt og forvaltetslik Stortingethar vedtatt.Det er derforunødvendigå
ta medRiksrevisjonensmulighetfor kontroll i de nevnteparagrafene.Bestemmelsenom
opplysningspliktog kontroll i forskrifteneskal sikreatforvaltningenkan utøve-de
kontrolitiltak forvaltningenfinner nødvendig.

Riksrevisjonenharegnebestemmelsersomhjemlerderesrett til å utøvekontmliavstdtlige
midler.

2. Forsknft om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskriftenbesgjennomgåtti sin helhetog sjekkesopp mot JustisdepartementetsmaFfor
forskrifter, “Lovteknikk og lovforberedelse”.Foreksempelskal paragrafoverskrifterstilles i
kursiv. I tillegg børdetsesspesieltpå hvasombørståi forskriftenog hvasomkan siesi
rundskriv/retningslinjertil forvaltningen.
SLF visertil den kontaktensomhar værtprelektroniskpostvedrørendekonsekvenserfor
fagsystemet.Forøvrig har vi ingenmerknadertil forskriften.
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