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

Saksvedlegg

:

Forskrift omtilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketog forskrift omtilskuddtil nærings-og
miljøtiltak i skogbruket,høringsdokument.

Sakensbakgrunn

:

Landbruksdepartementetharsendtpå hen-ingetutkasttil forskrift omtilskuddlilspesieflemiijadltak
i landbruketog forskrift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.Forslagetharbetydelig
lokal interesse,ettersomtildelingsmyndighetenfra og med2004er overførtkommunene.

Kommunenevil fra og mednesteår fa tildelt en årlig disposisjonstammefra Fylkesmannensomvil
omfattemidlenetil miljøtiltak i landbruket,nærings-og miljøtiltak i skogbruketog
skogbruksplanlegging.Rammentil denenkeltekommunevil bli fastsattut fra flerårige
tilskuddsstrategiersomkommunenutarbeidet.For 2004vil detimidlertid vedtildelingenleggesstor
vektpåhistoriskeaktivitetstall, daFylkesmannenikke forventerat kommunenekan utarbeide
flerårigetilskuddsstrategierpådenkorte tiden som er til rådighetfør tildelingenfor nesteår finner
sted.Kommunenevil få storfrihet til å prioriteremellomulike tiltak, fastsettetilskuddssatserog
nærmerekriterier og eventuellevilkår, mennaturligvisinnenfordetsomframkommerav de
forskriftenesomnå erunderutarbeidelse.

Forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbruketerstatterforskriftenespesielletiltak i landbrukets
kulturlandskap(STILK), forskrift ominvesteringstøttetil miljøtiltak (IMT) og forskrift om tilskudd
til miljørettaomleggingi komområdene(MOMLE). I tillegg omfatterforskriftentiltaket
“Områdetiltak”somtidligerekunharværtstyrt gjennomrundskriv.I denneforskriften framkommer
detbla. at det ikkekan gis tilskuddtil prosjektereller tiltak på landbrukseiendomderdetoffrntlige
hareierinteresser.De somkan få tilskuddetterdenneforskrift er:

• Foretaksomharrett til produksjonstilskudd
• Eierav landbrukseiendom
• Enhversomhar fått tillatelseav landbrukseiendommenseiertil gjennomføringav tiltak og

somerregistrerti enhetsregisteret
Fylkesmannenkan i særligetilfeller dispenserefra reglenei denneforskrifien

Forskriftenom nærings-ogmiljøtiltak i skogbruketerstatterforskrift omsøknadombehandlingav
søknaderog utbetalingav statstilskuddm.v. til skogsveierog forskrifteneom tilskuddtil
praktikanter,førstegangstynning,drift i vanskeligterreng,skogkultur,byggingavskogsveierog
miljøtiltak i skogbruket.

Midlenetil skogbruksplanleggingvil bli lagt inn i fellesrammentil kommunene-medgrunniagi
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f~1kesvisehovedplanersomkommunenehar gitt innspill til.

Av forslagettil nye forskrifter gårdetbl.a. fram atdet ikke skal gis tilskuddtil skogplanting,
taubanedrifteller til byggingav veiersomfrnrer til reduksjonav ‘villmarkspregedeområder’,dvs.
områdersom liggermerenn5 km i horisontalavstandfra eksisterendetekniskeinngrep~

I tilleggvil deti tildelingsbrevettil f~’Ikesmenneneog videretil kommuneneligge en begrensning
om at tilskuddtil veiformål ikke kanutgjøremerennmaksimalt50 % av dettildelte beløptil
skogtiltaki denenkeltekommune.

Høringsfristener satttil 11. desember2003.

Vurdering I merknader

:

Administrasjoneni Tvedestrandkommunevil bemerkeat overføringenav vedtaksmyndighetfor de
økonomiskevirkemidlenemedføreraten innarbeidetordningsomhar fungertmegetgodt nå
bortfaller. Fremtil nåharFylkesmannenfastsatthvilke tiltak somertilskuddsberettigetog fastsatt
tilskuddsprosenten.Ordningenharværtrasjonell,lite byråkratiskog lett å forholdesegtil bådefor
kommuneneog brukerne.Fylkesmannenskoordineringharmedførtat allekommunenei fylket har
hatt ensordninger.Ettervår vurderinghardeøkonomiskevirkemidleneværtbruktpå en fornuftig
måtesomhargitt høy aktivitetog godmåloppnåelse.

Omleggingenvil medføreetbetydeligmerarbeidfor kommunene.Utarbeidelseavflerårige
tilskuddsstrategier,prioriteringermellomulike tiltak og fastsettelseav tilskuddsprosenter,viii sum
værerelativtressurskrevendefor kommunene.I tilleggkanmanfort oppleveatkommunene
prioritererforskjellig slik atde forskjelligetiltak fårulik tilskuddsandelavhengigav hvilken
kommuneeiendommenligger i. I dennesammenhengmådetnevnesat flereeiendommer
(driftsenheter)ligger i to kommuner,følgelig kan ett og sammetiltak utført påsammeeiendomfå
ulikt tilskudd.

En oppsplittingav fylkets samledetilskuddspottut til de ulike kommunervil ogsåmedføreen
mindrefleksibel tilskuddsforvaltning.Storeog “tunge” fellesprosjekti form av bygging/ ombygging
av skogsbilveiforekommernåbareårom anneti de flestekommuner.De årenemanf~retsånt
prosjekti kommunen,vil ett anleggalenereisemedmyeav midlene.I et slikt tilfelle vil forslagetom
at tilskuddtil veiformål ikke kanutgjøremerennmaksimalt50 % av dettildelte beløptil skogtiltak,
gjøreat detogsåvil væremidler til andretiltak detteåret.Pådenamiensidevil sistnevnteforslag
medføreat andreveianleggikke far tilskudddetteåret. I ytterstekonsekvensvil forslagetmedføreat
storeombyggingsprosjektav fellesveierikke lar segrealisere,p.g.a.attilskuddsprosentenmå
reduseresfor atikke grensenpåmaks50 % av tildelt beløptil skogtiltakoverskrides.

Detmå samtidignevnesat omleggingenogsåharsinepositivesider. Bla. vil kommunenenå fa
størrepåvirkningpåutviklingeni egenkommuneved atde selv kan forvalte-og-prioriterwbrukenav-
de økonomiskevirkemidlene.Administrasjoneni Vegårsheikommunemenerimidlertid at detikke
børleggesføringerpå atdet ikke kangis tilskuddtil planting, taubanedrifielleratmaks50 % av
midlenetil skogtiltakkanbrukestil veiformål. Det vil værenødvendigmedforskjellige
prioriteringerav virkemiddelbrukenavhengigavhvormaner i landet,følgeligbørkommunenefa
sammefrihet somfylkenetil nåharhatt for hvordande vil prioriterebrukenfrrå-oppriåønsket
utvikling.

Regelenom atdet ikke skal gis tilskuddtil byggingav veiersomførertil reduksjonav
“villmarkspregedeområder”virker overflødig.Alle veiersomeraktuellefor tilskudder av en slik
standardatde ermeldepliktigeog følgeligmåhabyggetillatelsefør arbeidetigangsettes.Deter på
dettestadietat“uønskede”veiprosjekterbørstoppes.Nårdet førster gitt tillatelsetil å byggeen vei,
børdenhasammemuligheterfortilskudd somandreveier.
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Endelighenvisesdet til § 3 i forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket,der det
framkommerat detikke kan gis tilskuddtil prosjektereller tiltak pålandbrukseiendomderdet
offentligehareierinteresser.Det offentlige stårsomeierav en god del verdifiuilekuhurlandskap,
Lekskystlandskapi Skjærgårdsparken,kulturlandskapi forbindelsemedkirker, landbruksskolereid
av fylkeskommunen,skogeiendommermedmer.Pågrunnav denoffentligefattigdomblir det
prioritert lite brukav midler for åta varepå disselandskapeneog kulturminnene.Dersomdet
offentligemistermulighetenetil å fa tilskudd,erdetstor farefor at disseverdienekan gåtapt.
Fellesprosjektder detoffentligedeltarvil ofte hellerikke kunnela segrealisererav sammegrunn.
Regelenbør derfortasut.

Konklu&on:
Administrasjoneni Tvedestrandkommunemenerat omleggingenav tilskuddsforvaltningenvil kreve
størreressurserav kommuneneog bli merbyråkratiskenndagensordning.Samtidigtror vi ikke at
forandringenevil medførebedremålrettingog effektiviseringav virkemiddelbruken.

Kommunenebørstå fritt til ogsåå kunnegi tilskudd til plantingog taubanedrift.Regeleneom at
maks50 % avmidlenetil skogtiltakkanbrukestil veiformål,at det ikke skal gis tilskuddtil bygging
av veiersom fører til reduksjonav “villmarkspregedeområder”og at det ikke kangis tilskuddtil
prosjektereller tiltak på landbrukseiendomderdetoffentligehareierinteresser,børalle fjernes.

Administrasjonens forslag til vedtak

:

Landbruksnemndastiller segbakadministrasjonensvurderingerog oversenderhele
saksframstillingentil Landbruksdepartementetsomhøringsuttalelse.

Landbruksnenindasvedtak

:

Landbruksnemndaerbekymretfor nedleggingaog forsumpingaav den godedyrka marka.Tilskudd
til grøftingavdyrkamarkbørderfor inngåi forskrift for miljøtilskudd i jordbruket.

Nemndamenervidereat derdetoffentlige ereierav verdifiille kulturlandskapbørdettekunnevære
tilskuddsberettiget,menbli prioritert lavt. For øvrig sier nemndasegenig i konklusjonenetil
administrasjonen.

Sakensendes: - Landbruksdepartementetspostmottak:postmottakæ»ld.dep.noog merkes
medsaksnr.2003 02997.
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