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

Vedlegg:
Forskrift omtilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket.
Forskrift omtilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket.

Andresaksdokumenter(ikke vedlagt):
Høringpåutkasttil forskrifi om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketog forskrifi om
tilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket,høringsdokumentfra Detkongelige
Landbruksdepartement,datert28.10.2003.

Bakgrunn:
I høringsbrevetfra LD stårdetbi. a.:
“I behandlingav St.meld.nr. 1(2001 —2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet— regionalt
og lokalt nivå, vedtokStortingetat enrekkenye oppgaverinnenlandbruksforvaltningenskal
overførestil kommunene.Overføringengjeldervedtaksmyndighetfor sakersomkrever
lokalpolitisk skjønn. Alle konsesjonslovs-og delingssakeretterjordiovenog sakeretter
skogloven(unntattvemskoggrenser),skal etterdetteavgjørespålokalt nivå. Tilsvarende
gjelderfor deøkonomiskevirkemidlene;miljømidleneunderLandbruketsutviklingsfond
(LUF) og skogmidleneunderLUF. Stortingetønskermeddetteå styrkedet lokalesjølstyret,
vitaliserelokaldemokratiet,gi kommunenebedreanledningti] åsjå landbrukspolitikkeni
sammenhengmedandresamfimnsoppgaver,og samtidigbidratil bedremålrettingog
effektiviseringav statligvirkemiddelbruk.

Som en oppfølgingav disseendringenevil kommunenefra og med2004 få tildelt én årlig
disposisjonsrammefra Fylkesmannensomvi] omfattemidlenetil miljøtiltak i landbruket,
nærings-ogmiljøtiltak i skogbruketog skogbruksplanlegging.Rammentil denenkelte
kommunevil bli fastsattut fra flerårigetilskuddstrategiersomkommunenutarbeider.Bruken
av midleneskal forvaltesmedgrunnlagi deforskrifter somnå er underutarbeidelse.Somdet
fremgårav utkastenevil kommunenefa frihet til åprioriteremellomde ulike tiltak, fastsette
tilskuddsatserog nærmerekriterierog eventuellevilkår.

Det er imidlertid gitt noenavgrensingerpåbrukenav tilskudd,jf. forskrifiutkastene.i tillegg
vil det i tildelingsbrevetti] fylkesmenneneogvideretil kommuneneligge en begrensningom
at tilskuddtil vegformål ikke kanutgjøremerennmaksimalt50 % avdet tildelte beløptil
skogtiltaki denenkeltekommune.



Forskrifi om spesiellemiljøtiltak i landbruketerstatterforskrift om spesiellemiljøtiltak i
landbruketskulturlandskap(STILK), forskrift om investeringsstøttetil miljøffitak (IMT) og
forskrift om tilskuddtil miljørettaomleggingi komområdene(MOMLE). I tillegg omfatter
forskrift omspesiellemiljøtiltak i landbrukettiltaket “Områdetiltak” somtidligereharvært
styrt gjennomrundskriv.Områdetiltakskiller segogsåut fra de øvrigeordningeneved at
detteharværtmidler somharværttil lokalt forankredeplanleggings-og
tilretteleggingsprosjekter.

Forskrifienom nærings-og miljøtiltak i skogbruketerstatterforskrifi ombehandlingav
søknaderog utbetalingav statstilskuddm.v. til skogsvegerog forskrift omtilskuddtil
praktikanteri skogbruket,førstegongstynning,drift i vanskeligterreng,skogkultur,bygging
av skogsvegerog miljøtiltak i skogbruket.

Midlenetil skogbruksplanleggingvil bli lagt inn i fellesrammentil kommunenemed
grunnlagi fylkesvisehovedplanersomkommunenehar gitt innspill til. Forskriiftibrtilskudd
til skogbruksplanleggingharværtpå høringog vil bli fastsattseinerei høst.”

Vurdering:
Genereltvil en påpekeat detvil bli vesentligmeradministrativtarbeidi denenkelte
kommuneogat detderforogsåburdeoverføresmidler til kommunenefor åutføre
merarbeidet.Det vil måttebli ekstramøtermedfaglaga,utarbeidelseav flerårige
tilskuddsstrategier,prioriteringmellomde ulike tiltak, fastsettetilskuddssatser,kriterierag
eventuellevilkår, kontroll av tiltakene,utbetalingav midleneog rapporteringtiL
fylkesmannenombrukenav pengene.

Forskrift om tilskuddtil spesiellemiliotiltak i landbruket

.

Kommentartil enkelteparagraferi forskriften:

§ i Formål:
Formåletmedordningener nedfelti § I i den nye formålsparagrafen.Vi menerat det
i tillegg til l.ledd i §1 måtas inn et avsnittderdetheter:

“Det leggesvektpåat tilskuddetfremmermiljogoderfor allmennhetenogdanner
grunnlagfor mifiøvennligproduksjon,næringsutvikling, og brukav tradisjonsrike
drjflsformer, materialerog handverk.Det leggesvektpåat tiltakenesamletkan bidra
til å utvikleaktivebygdervedåfremmegodtsamvirkemellomlandbruketog
samfunnetforøverig.”

§ 2 Virkeområde
I dennye forskrifien er tilskuddetbegrensettil tiltak på landbrukseiendommeitsnm
ligger LNF-områdei kommuneplanensarealdeleller områderegulerttil jordbruk,
samtområdervernetetterlov omnaturvernog lov omkulturmmnner.

Mangemiljøkvaliteterer knyttet til tidligerelandbruksdrifii områdersomligger
utenforde avgrensningenesomherer satt.Derforbørvirkeområdegis en videre
avgrensningenn detherer lagt opp til.

§ 3 Vilkår
Tilskuddkan gis til
v’ Foretaksomharrett til produksjonstilskudd
V Eierav landbrukseiendom



V Enhversomhar fatt tillatelseav landbrukseiendommenseiertil gjennomføringav
tiltak.

En stor andelavjordbruksareali drift er i dagleiejord.Forskrift omproduksjons-
tilskuddsetterbegrensningeri mulighetfor åkunnesøketilskudd.Mange
miljøkvalitetererknyttet til eiendommersomfaller utenomkriterienefor å søke
produksjonstilskudd.Det er derfor viktig at de nye forskrifteneharsåviderammerat
sakerknyttet til slikeeiendommerikke faller utenomsystemet.

Hvaer en landbrukseiendom?Etter vår vurderingbørdettepresiseresnærmere.Det
finnesi dagulike definisjonerpå dette,jfr. konsjesjonslov,odelsiov,forskrift om
produksjonstilskuddm.m. Definisjonenbørgis en vid betydning.Vi menerdettebør
samordnesmeddefinisjonav landbrukseiendombrukt i forbindelsemedlandbruks-
tellingerhver 10. år.

Det måframgåav forskriftenatkommunengis mulighettil åkunnegi dispensasjon
nårsærligegrunnertilsier det.

§ 5 Tilskuddtil kulturlandskapstiltakog forurensningstiltak.
Det børpresiseresattilskuddtil kulturlandskapstiltaki tillegg omfattertilskuddtil
fredaogverneverdigebygninger.

Forskrift om tilskudd til næriu2s-02 miliotiltak i sko2bruket

.

Daklimameldingen(Drivhuseffekten,virkningerog tiltak) kom i 1991 konkludertedenmed
at etaktivt skogbruker detbestemiddel for ådempedrivhuseffekten,som kanskjeer den
størstemiljøtrusselenfor vår verdeni dag. Produktivskogi godvekstbrukerstoremengder
C02. Etgodteksempelerat om en ungdomplanter 1 da skogi dag,vil denneforbrukealt
utslipp frahansframtidigebilkjøring. Senereharvi fatt Kyoto-avtalen.
OlienasionenNorgebaserersin økonominå en ikke fornybarressurs,ogharderforet ekstra
stortansvarfor denfornybareressursensomskogener

.

En børogsånevneatsammenlignbareland,somSverigeog Finlandgir statligetilskudd i
størrelsesorden50%av kostnadenetil all skogkultur.
I Norgeerskogbruketblitt en salderingspostpåstatsbudsjettet.Postentil bl.a,
skogbruksplanleggingog miljøregistreringerer kuttet fra 40 til 25 millioner.

Bakgrunnenfor ådelegerebrukenav deøkonomiskevirkemidlenetil kommunenevar at en
ønsketå styrkedet lokalesjølstyre,vitaliserelokaldemokratiet,sjå landbrukspolitikkeni
sammenhengmedandreoppgaver,bedremålrettingog effektiviseringav statlig
virkemiddelbruk,plussat kommunenevetbesthvorbehoveterstørst.

Nåren serutkastettil Forskrifienerdet tydeligat Landbruksdepartementetikke har samme
oppfatningsomStortinget,ogmenerat kommunenelikevel ikke er kompetentetil å fordele
deøkonomiskevirkemidlene.
Detblir derforlagt sterkeføringerpåhvamidlenekanbrukestil:

- Det tillates ikke ågi tilskuddtil skogplantingog såing.
- Det tillates ikke å gi tilskuddtil taubanedrifi.
- Det tillates ikke attilskuddtil vegformålutgjørmerenn 50%av dettildelte beløp

til skogtiltaki denenkeltekommune.

Skogplanting

.



Skogplantinger detviktigsteskogkulmrtiltaketen kangjørefor å få tilfredstillende
foryngelse,særligpåbedreboniteter.Det er en dårlig signaleffektå ikke gi tilskuddtil
planting.Den somplantergjør ennviktig samfimnnsnyttiginnsats,ogdeter de kommende
generasjonersomnytergodt av arbeidetsomgjøresi dag. Det måderfor fortsattivære
anledningtil ågi tilskuddtil plantingog såing.

Taubanedrift

.

Vedåtabort tilskudd til drift i brattterreng,vil myeav detproduktiveskogarealeti Oppland
bli nullområder.Detteharkonsekvenserfor avvirkningengenerelt,og særligffir det
konsekvenserfor råstofifilgangentil denlokalesagbruksindustrien.
Det måderfor fortsattværemulig å gi tilskuddtil drift medtaubane.

Skogsvegbvgging

.

Skogsbilvegnetteter blodårenei skogbruket.
Størrevogntogførertil størrekravtil standardenpå skogsvegene.I Sel kommunehardetde
tre sisteåra(-00, -Ol og —02)værtgitt tilskuddtil vegerfor kr. 472.000,til andre
skogbrukstiltaker detutbetalt kr. 207.500.Enkelteår blir det investerti størreveganlegg.
Skal en av en eller annenmerkeligbyråkratiskgrunnha50%begrensning,mådetgjelde
samlapå fylkesbasisog ikke på denenkeltekommune.

Skogbruketer ei langsiktignæringsomtrengerforutsigbarerammebetingelser.Iidligercær
skattefordelenfor nybyggingavskogsbilvegertattbort, og faktisk gitt tilbakevirkendekraft.

Administrasjonssjefensforslag til høringsuttale:
Forskrift omtilskuddtil snesiellemiliøtiltak i landbruket

.

Sel kommuneviser til vurderingeneovenforog haringenspesiellekommentarer‘atoverdette.

Forskrift om tilskuddtil nærings-ogmiliøtiltak i skogbruket

.

Sel kommuneviser til vurderingeneovenforog har følgendemerknader:

Dersomforslagombegrensningom attilskuddtil vegformålikke skal utgjøremerenn50
pst. av det tildeltebeløptil skogtiltakinnføres,mådettegjeldepå fylkesbasisog ikke påden
enkeltekommune.

. § 2. Detmåværetillatt ågi tilskuddtil plantingog såing.

§ 5. Det mågis anledningtil ågi tilskuddtil taubanedrift.



Behandling i Formannskapet - 10.12.2003:
Administrasjonssjefensforslagenstemmigvedtatt.

Formannskapetsuttalelse - 10.12.2003:

Forskrift om tilskuddtil spesiellemiliøtiltak i landbruket

.

Sel kommunevisertil vurderingeneovenforog haringenspesiellekommentarerutoverdette.

Forskrift om tilskuddtil nærings-og miliøtiltak i skoEbruket

.

Sel kommuneviser til vurderingeneovenforog har følgendemerknader:

Dersomforslagombegrensningom attilskuddtil vegformål ikke skal utgjøremerenn50
pst. av det tildeltebeløptil skogtiltakinnføres,mådettegjeldepå fylkesbasisog ikkespåden
enkeltekommune.

• § 2. Det måværetillatt ågi tilskuddtil plantingog såing.

• § 5. Det mågis anledningtil å gi tilskuddtil taubanedrift.

Rett utskrift.
Datcv

Kopi sendttil

:

Landbruksdepartementet,Postboks8007Dep,0030Oslo


