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MERKNADER FRA ENEBAKK KOMMUNE TIL RØRING PÅ. UTKAST TIL
FORSKRTFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET
OG FORSICRIFT OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I
SKOGBRUKET.

Detvisestil brev dat.28.10.2003hvorbl.a. kommunenegis anledningtil åkommemed
merknaderti] utkasttil forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketog forskrifi
omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.

1. Utkasttil forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket:
§ I ingenmerimader
§2 ingenmerknader
§3 ingenmerknader
§4 3 .avsnitt, 1. setning:

Det anbefalesfølgendeordlyd “ detytesengangstilskuddmedinntil 90 % av
av tilskuddsgrunnlag.”
Dettemedbakgrunni at søkerenved en liten egenandelmed stor sannsylighetvil få en
endastørreegeninteressei saken.

§5 i .avsnitt,2. setning:
I stedetfor “må” burdedetstå“bør gåutoverdetenkan regnesomvanlig
landbruksdrift”
I enkeltetilfeller vil dethelt sikkertværeriktig å støtteprosjektersompr. dagens
definisjonmåregnessom“vanlig ]andbruksdrift”.Bi. a. såvil utbedringog supplering
av hydrotekniskeanleggværeet områdesomligger i grenseland,mensomdeterviktig
at fortsatter søknads-og tilsknddsberettiget.

3.avsnitt, i .setn.:
Detanbefalesfølgendeordlyd “ detytesengangstilskuddmedinntil 90 % av
av tilskuddsgrunnlag.”
Dettemedbakgrunni at søkerenveden liten egenandelmedstorsannsylighetvil t~ en
endastørreegeninteressei saken.

§6 Det børpresiseresatmi1j~p1antrinn i og 2 skal foreligge.
§7-§12Ingenmerknader.



Til kommentarene

:

Det børspesifiseresnærmerehvabygningsmessigetiltak er. Etterdengamleforskriftenvar
detmulig ågi støttetil høytørkeanleggundervisseforutsetninger.Dettebørvidereføres.
Ellers er detet spørsmålomdetunderbygningsmessigetiltak ogsåi enkelttilfeller børvære
mulig åbrukemidler til visseformer for utbedringav silopressanleggog gjødselkjellerefor å
unngåforurensning.

Det børværemulig åfortsatt gi årlig tilskuddtil Momle,og kommunenbørselv kunnesette
det årligebeløpet.
Det børværemulig å gi til grøftingi helt spesielletilfeller, eks.mindrearealersomer spesielt
utsattfor å redusereavrenningsfaren.

2.
Merknader til høringsutkastvedrørendetilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket.
§ 2 - I. Detkunneværtaktueltå avklareomtynningkommerinn under“skogkulturog andre
kvalitetsfremmendetiltak”

Tynningerbådeskogkulturog produksjonshogstslik atdethaddeværtavklarendeom ordet
tynninghaddespesifiktværtnevnti paragrafen.

§ 3 — 2. Det foreslåsat førstesetningavsluttesetter” - - bygningslovensbestemmelser”.

Bakgrunnener at deti mangesammenhengerblir miljømessig, ogkanskjeogsåøkonomisk,
feil å byggeveierslavisk ettergjeldende“Normalerfor landbruksveimedbyggebeskrivelse.”

3.
Kommunenesdisposisjonsrammer
Høringsbrevetsierat kommunenefra 2004vil få tildelt en årlig disposisjonsrammesomvil
omfattemidlenetil beggeforskriftene. Detteseren somuheldig,dadeterulike
brukere(søkere)ogulike krav til brukeme(søkerne)i forskriflene.Det er ulike
næringsorganisasjonerherog detkanbli vanskeligog prioriteresøknadenenår det erulike
interesser.Derforberenom at kommunenemottar to disposisjonsrammer,en til
“SMIL” og entil “skogbruket”.
Enberogsåom at detholdesigjen en liten del av pottenpå frikesnivå,dersomdetved
åretsslutt visersegat enkeltekommunerharmottatt for lite midler i forhold itil søknadsmasse
og andrekommunerkanskjeharmottattrikelig medmidler i forhold til søknadsmasse.Dette
for å unngåfor storeulikheterinnenet fylke (region).
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