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Nannestadkommunestiller segpositive til utkasttil forskrift om tilskuddtil miljøtiltak i
landbruketog forskrift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.
Omleggingener i trådmedønskeneom øktmedvirkningi utviklingenav detlokale
landbruket.
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FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET
OG FORSKRWF OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I
SKOGBRUKET

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK 19.11.2003:

Nannestadkommunestiller segpositive til utkasttil forskfift om tilskuddtil miljøtiltak i
landbruketog forskrift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.
Omleggingener i trådmedonskeneom økt medvirkningi utviklingenav detlokale
landbruket.

teknisksjef

Dokumentliste: Vedlegg:
Forskrift omtilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket
Forskrift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket 2

Saksopplysninger:

Horing på utkast til forskrift om tilskudd til spesiellemiljetiltak i landbruket og
forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

I behandlingav St. meld. Nr. 1(2001—2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet— regionalt
og lokalt nivå, vedtokStortingetaten rekkenye oppgaverinnenlandbruksforvaltningenskal
overførestil kommunene.

Som en oppfølgingav disseendringenevil kommunenfra ogmed2004fl tildelt en årlig
disposisjonsrammefra Fylkesmannensomvil omfattemidlenetil miljøtiltak i landbruket,
næringsog miljøtiltak i skogbruketog skogbruksplanlegging.Rammentil denenkelte
kommunevil bli fastsattut fra flerårigetilskuddsstrategiersomkommunenutarbeidet-.
Brukenav midleneskal forvaltesmed grunnlagi de forskrifier somnå er underutarbeidelse.
Somdet fremgårav utkastetvil kommunenefå stor frihet til åprioriteremellomdeulike
tiltak, fastsettetilskuddssatserog nærmerekriterierog eventuellevilkår.



Forskrifi om spesiellemiljøtiltak i landbruketerstatterforskrifienespesielletiltak i
landbruketskulturlandskap(STILK), forskrift om investeringstøttetil miljøtiltak (IMT) og
forskrift om tilskuddtil miljørettaomleggingi komområdene(MOMLE). I tillegg omfatter
forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbrukettiltak “Områdetiltak” somtidligerekunhar
værtstyrt gjennomrundskriv.
Forskriftenomnærings-og miljøtiltak i skogbruketerstatterforskrift om søknadom
behandlingav søknaderogutbetalingav statstilskuddm.v. til skogsveierog forskrifieneom
tilskuddtil praktikanteri skogbruket,førstegangstynning,drift i vanskeligterreng,
skogkultur,byggingav skogsveierog miljøtiltak i skogbruket.


