
FYLKESMANNEN I HEDMARKrO Landbruksavdelingen
NI’ Vår dato Vår referanse(Ses oppgitt ved svar)

10.12.2003 2003/11386
Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse
MargreteNøkleby,62551248 450 2003 02997.

Landbruksdepartementet
PB 8007, Dep 124

0030 OSLO ~

Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miUøtiltak i
landbruket og forskrift om tilskudd til nærings og miljøtif tak i
skogbruket

Generelle merknader
Innledningsvisvil Fylkesmanneni Hedmarksi at deterpositivt at forskriftenei størregrad
samles.Det harværtgrensedragningerderdetharværtdiskusjoneromhvorvidt et tiltak
horertil deneneellerdenandreforskrifien, og støttenivåetharvariert. Vi menerogsåat
detteer et leddi ågjøredetenklerefor gårdbrukerenpå sikt.

Vedbehandlingenav St.meld.nr19 (2001-02)vedtokStortingetat en rekkeoppgaver
innenlandbruksforvaltningenskal overførestil kommunene.Et vesentligprinsippi dette
arbeideter delegeringog desentraliseringav myndighet.Fylkesmannenmenerderforat det
eruheldigatdetteprinsippet fravikesi det framlagteforslagtil “Forskrift om tilskuddtil
nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket”.Forslagetombegrensingertil tilskuddsforvaltningen
slik det fremlommeri forslagets§ 2-1.sisteleddog § 5-1.sisteledder, slik Fylkesmannen
serdet, i strid medintensjonenfor omleggingen.

Fylkesmannenvil dessutenbemerkedetuheldigei at Landbruksdepartementetforslårå
leggeytterligerebegrensingerutoverdet somfremkommerav forslagtil forskrift slik det
fremkommerav høringsbrevetsinnholdnårdetgjelder tilskuddtil vegformål.

Fylkesmannenmenerogsåatdisseto forskrifienebørsamordnesderdetteermulig, for å
fa en helheti dettearbeidet.Kommuneneskal fordeleen pottmedtilskuddsmidler,og
forskriftenemåderfor samordnesi størregraden foreslåtti høringsutkastet.
Paragrafenesomomhandlersøknadog saksbehandlingog avsluttendebestemmelseri kap
6 og §§ 7-1 og 2 i forskrifl om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketog §§6-10i
forskrifi om spesiellemiljøtiltak i landbruketbørsamordnesog ha lik ordlydderdeter
mulig.

Rentgenereltbørdetogsåståi forskrifieneat søknadenskal avslåsdersomtiltaket er satti
gangfør søknadener innvilget.
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Forskritt om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Generelle merknader
Detbøråpnesfor at detkanbenyttesnoe midlerhosFylkesmannentil informasjonstiltak
o.1., somfellesannonsering,utarbeidingav infobrosjyrerfor skogeiere,fagsamlingero.1.

Forskrifteneleggerikke lengerbe~rensningeri ågi tilskuddtil offentlig skogellerskog
medbalansekvantumover3000m Dettebetyratdetvil bli behovfor mertilskuddenn
før i kommunermedmyeoffentlig skogog storeskogeiendommer.Hedmarkharmye
offentlig skogog storeeiendommerog vil derfor fa behovfor relativtmer tilskuddsmidler
ennfør.

Skogkultur
Nårdetgjeldertilskuddtil tynningsomgir underskudd,erdetviktig åforvalte dette
sammenmedskogavgifienslik at tilskuddog skogavgiftikkekandekkemerenn 100 % av
underskuddet.

Veger
I departementetshøringsbrever detskrevetat det i tildelingsbrevetvil ligge en
begrensningom attilskuddtil vegformålikkekanutgjøremerenn50 % av det tildelte
beløptil skogtiltaki den enkeltekommune.Detteersværtuheldigpåkommuneplanda
vegbyggingenofte er sværtujevnt fordeltpåkommunerog overtid. Byggeaktivitetenhar
etmønstermerlik skog-brukspianleggingenn skogkultur.Byggeperiodenernonnalt2
eller 3 år. (2+1) Detbørværetilstrekkeligatdenneprosentenoverholdesfor fylket, ogat
denenkeltekommuneovertid ikke f~r brukestørreandel.Kravetom byggeplaner
nedvendig.Det er ønskeligat kravetutdypesnærmere.

§6-4. Tilbakebetaling:For skogsvegererdetspesieltat tilbakebetalingenkanbli aktueU
mangeåretterutbetalingen.Hvameddetgamlerentekravet(Landbruksbankensrente+ 3

er dette ivaretattgjennomkravetom forsinkelsesrente?

Miljø
Fylkesmannenserdetsomvesentligfor gjennomføringenav MiS-registreringerat
ordningenmedti]skudd til miljøtiltak i skogvidereføres.Kommuneneharogsåi dag
vedtaksmyndighetinnenfordenneordningen,mensutbetalingenfra en samlet_nettskjeriia.
fylkesmannen.For denvidereframdriftenav MiS-registreringeneer detav vesentlig
betydningatdennetilskuddsordningenblir benyttethoskommunenei etterkantav
gjennomførtskogbrukplanleggingogMiS-registreringcr.iFy]kesmannenmenerderforat
dagensordningbørvidereføres,og at dennetilskuddsordningenblir beholdtpå lik linje
medtilskudd for skogbruksplanlegging.

Bestemmelseni § 4-4 og normaltskaltilskuddsbeløpettil denenkelteskogeierikke
oversktige kr. 75.000,-“, er uheldig. Ordet “normalt” børsløyfes.Erfaringerviseratdette
oppfattesfeil. Hvis helt spesielleforhold skulle tilsi at en børfravikegrensenpå 75.000
kroner, børdettekunnefangesopp av § 7-3 om dispensasjon.
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Nårdetgjelder“særlig økonomisklyngendemiljatilpasningervedskogsdr~fi”, vil detvære
naturligatdet ikke gis tilskuddtil slik drift før drifta erkonkretplanlagtellergjennomført.
Etter en MiS-registreringmedutvelgelsevil detkunnekommesøknadomtilskuddtil å
avståfra skogsdriftsomnårtaketpå 75.000kroner. Det vil ikkeværenoekrav om at
driftstilpasninger,for eksempelmedbledningspregethogst,skal gjennomføresstraks.
Senerevil detderforkunnekommesøknadomtilskuddtil særligtyngende
miljøtilpasningerm.v. når slik erplanlagtellergjennomført.Detvil daværenaturligå
kunnesebort fra atgrensenpå75.000kronertidligereer“oppbrukt”.

Nårdetgjeldermerkostnaderved skogsdriftfor åunngåvegbyggingsomvil redusere
“villmarkspregedeområder”,børdetåpnesfor at detkan gis tilskuddtil prepareringav
vinterbilveger.

I § 4-3børdetpresiseresattilskuddfor tilretteleggingfor friluftsliv ermentå skulledekke
merkostnaderveden spesieltfriluftsvennlig skogbehandlingderdettebørhaprioriteL

Søknad og saksbehandling
Under§ 6-1 børdeti tilknytning til utgifter til planleggingpresiseresatplanleggingikke
skalomfattekostnadertil skogeiendommensfasteadministrasjon,menværedokumenterte
kostnaderknyttet til detaktuelletiltaket.

Avsluttende bestemmelser
Under§ 7-1 erresultatkontrollennevnt.Nårdet gjelderresultatkontrollav foryngelsesfelt,
er detuheldig atdennebareer hjemlet i en tilskuddsforskriftda kontrollenikke utførespå
grunnlagav atdetergitt tilskudd.
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Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket
Generelt:
Det er i delprosjekt2 i LDs prosjektfor kommunerettetsatsingpålandbruksområdei
forslagtil “forvaltningsmodellerfor økonomiskevirkemidler” og i rapportfra
partssammensattarbeidsgruppeom “Forslagtil miljøprogramforjordbruket” foreslåttat de
kommunalemiljøvirkemidleneskal seesi sammenhengmedutviklingenav regionale
miljøprogramfra 2005. Dettekommerikke frem i høringsforslagettil forskrift.

§1 Fomål
Fylkesmanneni Hedmarkmenerdeter bramedenpresiseringom attilskuddbarekangis
til tiltak ut overdetsomkan forventesgjennomvanlig landbruksdrift.Det børlikevel
utdypesi kommentarertil forskrift hvasomforståsmeddette,og eksemplerpåhvasom
ikke er tilskuddsberettiget.Helt konkretmådet tydeligkomme fremom detåpnesfor ågi
tilskuddtil melkerom,silo, gjødselkjellereeller grøfting.

§2 Virkeområde
Avgrensningav hvilke områderdetkan gis tilskuddtil virker bådefornuftig og riktig. Vi
forutsetteratforskriftenendresi trådmedny plan-og bygningslov.
Deterdaviktig at avtalepartenei jordbruksforhandlingeneerklar overat SMIL-midlene
kanbevilgestil andreennde som erberettigetproduksjonstilskudd.

§3 Vilkår
Fylkesmannenmeneratdetbørværeprinsipielt lik behandlingnårdetgjeldertil’skaddti
offentligeeiendommeri de ulike tilskuddsordninger.Dettegjelderbl.a i forhold til
forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketog forskrift om
produksjonstilskudd.Det er ogsåviktig at offentligeeiendommererberettigettilskuddi de
sammenhengerdereiendommeninngåri fellestiltakmedandreberettigedesøkere.I
forbindelsemedfellestiltakerdetogsåviktig å sikre at andreeiendommersomikkeer
berettigettilskuddkandelta(f.ekssti-prosjekter).
Rentgenerelterdenneparagrafenlitt tungt tilgjengelig(tungtskrevet).Desomer
berettigettilskuddbørlistesopp i strekpunkterslik atdethelt tydeligkommerfremhva
sommenes.

Kravet til miljøplan(trinn i og 2> børståsomet vilkår foralle søkere.Skal detgis
offentligemidler til miljøtiltak, såbørdetsikresat dettiltaket er godt gjennomtenktog
planlagt.Dettemenervi sikresbestvedatdetsetteskravom miljøplantil alle søkerene.

Sisteavsnitt foreslåsbyttet ut med:
Kommunenkansettevilkårfor utbetalingav tilskudd. Fristfor gjennomføringav
prosjektetetter§4 ogtiltak etter§5 er3 årfra tilskuddetbleinnvilget, medmindre
kommunenharsattenkorterefrist Kommunenkan ettersøknadforlenge
gjennomføringsfristenmedinntil 5 årfra innvilgelsesdato.Tiltaketskalgjennomføresog
vedlikeholdesi samsvarmedgodkjentplan. For anleggsommottar investeringsstøttehar
søkerenvedlikeholdsplikti 10 år.

Rentredaksjoneltbørvilkårenekomme rettfør bestemmelseneom“søknadog
søknadsfrist”.
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§4 Tilskuddtil planleggingog tilretteleggingsprosjekter
I andresetningbørdetstå“Tilskudd kanmnnvilgespågrunnlagav” i stedetfor “Tilskudd
gis pågrunnlagav
Sistesetningforeslåsbyttet ut med:
Detkan innvilgesengangstilskuddmedinntil 70%avgodkjentkostnadsgrunnlag.
Tilskuddetkanfordelesover enprosjektperiodepå inntil 3 år.
Fylkesmannenmenerat vi ikkebørleggeosspådenlinjen derdetermuligheteritbri0o%
finansieringvia tilskudd. Sekommentareri §5.

§5 Tilskuddtil kulturlandskapstiltakog forurensningstiltak
Eksemplerpå tiltak børutdypes,eventueltbørdet ]agesegnekommentar.I førstesetning
børdetstå “kulturlandskapet” ikke “landskapet”.
Andresetningkanstrykesi sin helhet,dadenneståri formålsparagrafen.
Sisteavsnittbørbyttesmed:
“Det kan innvilges tilskuddmedinntil 70%avgodkjentkostnadsgrunnlag.”
Detbørogsåværeet prinsippatvi ytertilskuddpåbakgrunnav godkjente
kostnadsoverslag,ikkebudsjettertekostnadsoverslag!
En skal væreytterst forsiktig medåyte 100%tilskudd.Så lengeegeninnsatsogdugnad
kan inngåi tilskuddsgrunnlagetvil dettegi uheldigesignaleffekterutad.Det skal ikke være
for lettvint.

§6 Søknadog søknadsfrist
Kravet til miljøplan flyttes til vilkår.
Paragrafenesomomhandlersøknadog saksbehandlingog avsluttendebestemmelseri kap
6 og §§ 7-1 og 2 i forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketog §§6-10i
forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbruketbørsamordnesog ha lik ordlydderdeter
mulig.

§7 Utbetaling
Nytt forslagtil tekst:
‘innvilget tilskuddutbetalesetterfelekontrolloggodkjenningfra kommunen.Kommunen

foretar utbetalingeretterhvertsomdetdokumenteresutgifterpå tiltaket 25%avtilskuddet
holdestilbaketil tiltaketerfullført.”
10%av tilskuddeter for lite. Det måværeen økonomiskbelønningi åbli ferdig. Blir det
for lite somstårigjen, vil detværemangefleresøkeresomønskerutsettelser,eller ikke
blir ferdige.Det måværeen reel“gulrot ved målstreken”.
Kommunenskal kreveregnskap,og detutbetalesetterdokumenterteutgifter i bht godkjent
kostnadsoverslag.

Forslagtil tekst:
§ 8 Administrasjon,dispensasjonog klage:
Heletekstenbortsettfra sistesetninghørerinnunder§6. §6 børda heteSøknad,
administrasjonog søknadsfrist.Sistesetningkan flyttes til §11.

§9
Nytt forslagtil tekst:
“Mottaker av tilskuddetterdenneforskrzftplikter å gi alle nødvendigeopplysningersom
kommune,fylkesmann,statenslandbruksforvaltningeller riksrevisjonkreverved
innvilgelseavsøknadeller vedkontroll.”
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Tekstener unødvendiglang,og delvismedgjentakelser.Er detbehovfor åutdypehva
sommenesmedkontroll såfår detkommei kommentarene.Kontroll for detteområdeter
ikkemerspesieltennkontroll på alle andreområderinnenlandbruksforvaltningen.

§10
Forslagtil ny teksti andresetning:
Kravetommo/regningavtilskuddrettesmot mottakerav tilskudd Kravetkan motregnesi
offentligetilskudd.

Vi ønskerogsåen klar linje for nårmerverdiavgiftenkaninngåi kostnadsgrunntagetog
nårdenikke kandet.Vi oppleverat de ulike ligningskontorenehar sværtulik praksis.Så
derforbørdetværehelt tydelig i forskriftennårdetkan inngåog ikke. Skal vi gi tilskudd
påmerverdiavgiften?
For å letteutbetalingsrutineneønskervi ogsåat detikke gis utbetalesårligeutbetalinger
slik detharværtpraktiserti MOMLE- forskriften.Delutbetalingenebørkunnedekkeopp
for dettebehovet.Det børheller ikke åpnesfor delutbetalingerpåunderkr. 5000,-.

Medhilsen Mt
MargreteNøkleby
FylkesagronomFylkesjordsjef
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