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HØRING PÅ UTKAST TIL FORSKRIFT TIL SPESIELLE 
MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG FORSKRIFT OM TILSKUDD 
TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET 
Rakkestad kommune har fått ovennevnte forskrifter til uttalelse. 
Uttalelsen er behandlet administrativt etter delegasjon fra Rakkestad kommunestyre. 
 
Saken gjelder 
Landbruksdepartementet har utarbeidet utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Forskriftene er 
sendt på høring til bl.a. kommune. 
 
Saksopplysninger 
Stortinget har vedtatt at en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen skal overføres til 
kommunene. Overføringen gjelder vedtaksmyndighet for saker som krever lokalpolitisk 
skjønn. Dette gjelder bl.a. for de økonomiske virkemidlene under Landbrukets utviklingsfond 
(LUF) og skogmidlene under (LUF). 
Kommunene vil fra 01.01.04 få tildelt en årlig sum fra Fylkesmannen som vil omfatte 
midlene til miljøtiltak i landbruket, nærings- og miljøtiltak i skogbruket og 
skogbruksplanlegging. Rammen til hver enkelt kommune vil bli fastsatt etter flerårige 
strategier som kommunene utarbeider. 
Forskriften om spesielle miljøtiltak i landbruket erstatter forskrift om spesielle tiltak i 
kulturlandskapet (STILK), forskrift om investeringsstøtte til miljøtiltak (IMT) og forskrift om 
tilskudd til miljøretta omlegging i kornområdene (MOMLE). I tillegg omfatter forskrift om 
spesielle miljøtiltak i landbruket, tiltaket ”Områdetiltak”. 
Forskriften om nærings- og miljøtiltak i skogbruket erstatter forskrift om søknad om 
behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier og forskrift om 
tilskudd til praktikanter i skogbruket, førstegangstynning, drift i vanskelig terreng, skogkultur, 
bygging av skogsveier og miljøtiltak i skogbruket. 
 
Vurdering 
Forskriftene gir kommunene stort spillerom for bruken av disse virkemidlene som kan være 
greit. Men det er ønskelig med et eksakt areal i tillegg til landbrukseiendommer som det står i 
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket” § 2 Virkeområde. I ”Forskrift om 
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket” § 1-2 Virkeområde m.m. ”Tilskudd kan gis 
til skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog”. 
Vi vil derfor anbefale at § 2 i ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket” skal 
lyde:  



Forskriften gjelder for prosjekter/tiltak på landbrukseiendommer som har mer enn 10 daa 
produktivt jordbruksareal, og som ligger i NLF-område i kommuneplanens arealdel eller 
område regulert til jordbruk, samt i områder vernet etter lov av 19. juni 1970 nr 63 om 
naturvern og 9. juni 1978 nr 50 om kulturminner. 
 
Resten av denne forskriften og ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket” 
har vi ingen merknader til. 
 
Vedtak i følge delegasjon gitt av kommunestyret i sak 0023/03 på møte 18.06.03: 
 

1. Rakkestad kommune støtter forslag til ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
landbruket” med unntak av § 2. 

2. Forslag til § 2: Forskriften gjelder for prosjekter/tiltak på landbrukseiendommer som 
har mer enn 10 daa produktivt jordbruksareal, og som ligger i NLF-område i 
kommunens arealdel eller område regulert til jordbruk, samt i områder vernet etter lov 
av 19. juni 1970 nr 63 om naturvern og 9. juni nr 50 om kulturminner. 

3. Rakkestad kommune støtter forslag til ”Forskrift om tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket”. 
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