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Vedtak i Formannskapet - 09.12.03:
Rådmannensforslagti] vedtakenstemmiggodkjent.

Bakgrunn:

Kommunenharmottattfølgendeutkasttil forskrifter til høringmedsvarfrist11. desember2003:

1. Forskrift omtilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket,og
2. Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.

I behandlingav Stortingsmeldingnr 1(2001 - 2002)- Nyeoppgaverfor lokaldemokratietpå
regionaltog lokalt nivå - vedtokStortingetaten rekkeoppgaverinnenlandbruksforvaltningenskal
overførestil kommunenefra 01.01.2004.Overføringengjeldervedtaksmyndighetfor sakersom
kreverlokalpolitisk skjønn.Alle sakeretter konsesjonsloven,skogloven(unntatt vemskoggrenser)
og delingssakeretterjordiovenskal etterdetteavgjørespåkommunaltnivå. Tilsvarendegjelderfor
deøkonomiskevirkemidlene;miljømidleneundeTLandbruketsutviklingstond(LUF) og
skogmidleneunderLUF. Stortingetønskermeddetteåstyrke detlokale seivstyret,vitalisere
lokaldetnokratiet,gi kommunenebedreanledningtil åselandbrukspolitikkeni sammenhengmed
andresamfunnsoppgaver,og samtidigbidra til bedremålrettingog effektiviseringav statlig
virkemiddelbnik.

Som en oppfølgingavdisseendringenevil kommunenefra og med2004få tildelt en årlig
disposisjonsrammefra Fylkesmannensomvil omfattemidlenetil miljøtiltak i landbruket,nærings-
og miljøtiltak i skogbruketog skogbruksplanlegging.Rammentil denenkeltekommunevil bli
fastsattut fra flerårigetilskuddsstrategiersomkommunenutarbeider.Brukenav midleneskal
forvaltesmedgrunnlagi de forskrifter somnå er underutarbeidelse.Somdet framgårav utkasteneer
kommunenetiltenkt stor frihet medhensyntil prioriteringmellomulike tiltak fastsette
tilskuddssatser,nærmerekriterier og eventuellevilkår.

Vurdering:

Kommunenei Sør-østerdal(Engerdal,Trysil, Stor-Elvdal,Åmot og Elverum)hardrøftetde
foreliggendeutkasttil forskrifter, og er enigeomi størstmulig gradå samordnesineuttalelser.Åmot
kommuneavgirpådennebakgrunnfølgendeuttalelse:

1. Generelt

.

Samordning av de to forskriftene.
Så lengedeteret egetmål å forenkleforskriftsjungelen,børmulighetenefor å lageen felles forskrift
i stedetfor to separatevurderesnærmere.

Det vil værevanskeligeller tilnærmetumulig å plassereenkeltetiltak underdeneneeller denandre
forskriften. Vi velgeråtolke forskrifteneslik at kommuneni grensetilfellerstår fritt til å vurdere
hvilken forskrift somskalanvendes,avhengigav de økonomiskeressursene.For åfa enoptimal
lokalpolitisk styringantaren at detogsåav dennegrunnhaddeværtbestmeden fellesforskrifi.

Landbruksbegrepeter for de somer opplærttil detensamlebetegnelsefor jordbruk og skogbruk.I
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dettefellesbegrepetbørogsåutmarksnæringinngå.Foralle andreoppfatteslandbrukåværedet
sammesomjordbruk.Vi stiller spørsmåletom noeav hensiktenmedåutarbeideto separate
forskrifter harværtå tydeliggjøreformåletog unngåtvil om språkbruken.

Dersomdeter ønskeligå slåsammentil en forskrifl bør begrepetlandbrukerstattesmedjordbrukog
skogbruk.Dettevil tydeliggjørehvilke formål forskrifteneer tiltenkt for denalminneligebrukerog
for omverdenen.

2. Til forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket

.

Landbrukdefineressomjordbruk og skogbruk.Det forventesderforatdennye forskrifien i begrepet
landbrukogsåinkludererutmark,dvs.utmarksomikke defineressomskogbruksareal.

Merknader til § 3 Vilkår
Hvemkansøke— dettekandetværevanskeligåtolke. Følgendepersonerkan være
tilskuddsberettiget:
Foretaksomharrett til produksjonstilskudd
Eierav landbrukseiendom
Densomhar fatt tillatelseav landbrukseiendommenseiertil gjennomføringav tiltak
Deter uklartom deter felles for alle at de skal væreregistrerti enhetsregisteret,eller om dettebare
gjelderdensistnevntegruppa.Setningsoppbyggingenkan skapetvil om dette.

~. Rett til produksjonstilskudd.
Et eksempel:En eiendomsomer stornok til å få utbetaltproduksjonstilskudd,er bortleid.Er denne
berettiggettilskudd etterdettepunktet? Dersomsøknadsfristenavvikerfra 20.08,somer fristen for
å søkeomproduksjonstilskudd,vil alle kunnesi at de driver sjøl og dervedhar “rett til.” Dette
gjelderfor eksempelleieforholdutenkontraktevt. ettårskontrakter.Desomnevnesher antas
imidlertid åbli dektunder“Eier av landbrukseiendomlfåtttillatelse”,men da bør“rett til
produksjonstilskudd”klargjøresbedremht. hva faktisk “rett til” betyr. En annenordbruk, for
eksempel“mottar”, ermer entydig.

1. Eier av Iandbrukseiendom.
Hvaeren landbrukseiendom?Grenseneflyter. Er detde somer oppført i landbruksregisteret?
I forskriflen omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketer grensen10 daaproduktivskog. I
Statistisksentralbyråhar en tidligerebruktminst5 daajordbruksarealog/eller25 daaproduktiv
skog.

C. Registrerti enhetsregisteret.
Eiere utenaktivitet, spesieltmht. jordbruk er ikke registrert.Det stilles ikkekrav om registreringi
enhetsregisteretmht. forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.
For kommunenehaddedetværten storfordel medlikebehandling,dvs, ikkekrav omregistreringi
enhetsregisteret.BI.a. vil en rekkeorganisasjonersomfor eksempelVelforeningerog skolenesFAU
væreekskludertfra åta påsegog gjennomføretiltak utenkreativveiledning.

Vi foreslårat § 3, 1. setningbørendrestil:
Tilskuddkangis til foretak/eieresom driver og/ellereierlandbruksarealellertil enhversom
har fått tillatelse av landbrukseiendommenseiertil gjennomføringav tiltak som nevnti §§ 4 og
5.

Merknader til § 6
Det stilles kravom miljøplan for noenog ikke alle. Dettekravetmedføreulike krav i sammesak
avhengigav hvemsom søker,eierellerbruker.
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Generelt
I hht. jordbruksavtalenspunkt 6 stårdet “Fyl kesmannenfordelermidlenevideretil kommunen
sammenmedskogmidleneoverLUF i ensamletbevilgning. “ Detvil si at detleggestil grunnen
samordningmht. denøkonomiskeoverføringen.For kommunenevil detda ogsåværeen fordel at
forvaltningenlokalt ogsåkunnesamordnesgjennomfellesforskrifl somdelesettertiltak dvs en
forskrifi ettersammelestsomfor eksempelBU-forskriflen.

Nåren serde to forskriflenei sammenhengkandetvirke somom forskriftenmht. miljøtiltak i
landbruketfokusererpå en bestemtgruppesøkereframforhovedformåletmedordningen,mens
skogforskriftener mer formålsorientert,i og meddennebl.a.er merinkluderende.Utsendtforslagtil
§ 3 fokusererpåbegrensningeri søknadsmassen,mensvårt forslagtil ny formulering i § 3 ermer
inkluderendeog automatiskvil medføreathovedformåletmedforskrifien kommermer i fokus.

3. Til forskrift om tilskudd til næringst9gmiljøtiltak i skogbruket

.

Kapittel 2 Tilskudd til skogkultur.

§ 2-1 Generelt
Tilskuddtil skjøtselav skogi kantsonerlangsvatn,vassdragog dyrketmarkog ved kulturmmnner
hørerikke naturlighjemmeunderdettekapitlet.
Detteer etformålsomborflyttestil kapittel 4 “Tilskudd til miljøtiltak i skog

På sammemåteforeslåstilskuddtil aksjonsrettedeprosjekterinnenskogkulturflyttet til kapittel 5 —

“Andre tiltak

At detikke skal gis anledningtil å gi tilskuddtil plantingog såingervanskeligå forsvareut fra en
skogfagligbegrunnelse.Skogplantingeret viktig tiltak for å sikre foryngelseetter flatehogster,og
suppleringsplantingeret viktig tiltak for åsikreforyngelsepåfelt dernaturlig foryngelseikkehar
gitt godenok resultater.Detteerogsåkostnadskrevendeog svært langsiktigetiltak somikke kommer
nåværendeskogeiertil gode.

Slike føringersamsvarerlite med intensjoneneom at kommunenskal ståfritt i å styreressursene.
Det børbli opp denenkeltekommuneomde ønskeråprioritereplantingog såing.Begrensningene
vedrørendeplantingog såingbør tas ut avforskr{ften.

Å dele forskriften inn i kapitleretterformåldetkangis tilskuddtil gjør forskriflen lettere
tilgjengelig. Særligfor potensiellesøkerevil detteværeei god inndeling.

Kapittel 3. Tilskudd til vegbygging

§ 3-1 Generelt
Det bør kunnegis tilskuddtil tilretteleggingfor vinterbilveiersomberører “villmarkspregede
områder” så lengede ikke gir varige vegkropperi terrenget

Kapittel 4 Tilskudd til miljøtiltak i skog
Skjotselav kantsonerbor inn underdettekapitteletjfr. kommentartil § 2-1.

Kapittel 5 Tilskudd til andretiltak i skogbruket
Tilskuddtil aksjonsrettedeskogprosjekterforeslåsflyttet hit, jfr. kommentarertil § 2-1

Kapittel 6 Søknadog saksbehandlingm. v.
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§ 6-1 Søknadog saksbebandling
For flate arealtilskuddtil ulike formåldefinert i skogavgiftssystemetog gjennomdenkonnnnnale
tiltakspianenmå dagensordningvedrørendedokumentasjonog kontroll av tiltak væretilstrekkelig.
Å lagenyesøknadsprosedyrerfor slike tilskuddgir myeekstraarbeid.
Eksisterendesystemmedframvisingavkostnadsbilagognødvendigestatistikkopplysningermå
videreføres.

§ 6-3 Utbetaling
Detforutsettesat dagensordningerog rutiner byggetopp rundt skogavgj/isforvaltningen
videreføres.

Konklusjon:

Landbruksforvaltningentilrår at Åmot formannskapsluttersegtil det framlagteforslaglil
høringsuttalelse.
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