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Høring- utkasttil forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketog forskrift

omnærings-ogmiljøtiltak i skogbruket

Fylkesmanneni Sør-Trøndelaghar følgendeprinsipiellemerknadertil forskriftene:

Spesiellemiljøtiltak i landbruket
• Vi serdetsompositivt at miljømidleneunderLandbruketsutviklingsfondnå skal

overfØrestil kommunene.
• Overføringenav midlenegir et øktbehovfor kompetanseopphygging,hvor

Fylkesmannenvil kunnehaensentralrolle.
• Det er gjort en godjobb meddennesammenslåingenav flere tilskuddsordningertil en

tilskuddsordningfor spesiellemiljøtiltak i landbruket.
• Forskriftener noemangelfull,bl.a. trengsenavklaringpåhvasommenesmedvanlig

landbrukdrlftog landbrukseiendom.
• Det bestehaddeværtat forskriftenblesåentydigog fullstendigatdet ikke blir behov

for utfyllendebestemmelser.

Nærings-og miljøtiltak i skogbruket
• Forå full effektavvirkemidlenemåden kommunalefrihetenværefullstendigfor å

fangeopp de ulike lokale forskjellenei skog-og næringsforhold.
• Tilskuddtil taubanedriftmåværemulig ut fra lokaleforhold og nødvendige

tilpasningertil miljøverdier.
• Tilskuddtil plantingog såingi skogstrøkmedvanskeligeforholdfor naturlig

foryngelsemåkunneaksepteres.
• En forbmksgrensepåmaks50 % av virkemidlenetil skogsveierhar ingenmeningi

forhold til detenkelteår og enkeltkomxnuner.

Underfølgeruttalelsenei sin helhetforde to forskriftene.
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Høringsuttalelse- forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket

Vi vil fØrst kommemednoengenerellekommentarerfor deretterå gi kommentarertil hver
enkeltparagrafi forskriften.

Vi serdetsompositivt at miljønÉdleneunderLandbmketsutviklingsfondnå skal overføres
til kommunene.Dettevil trolig skapeøkt interessefor dissevirkemidlenelokalt. Samtidigser
vi at kompetansenfor åkunnehåndtereansvaretfor virkemidlenevarierermyefra kommune
til kommunei fylket. Fylkesmannenvil herhaenviktig rolle medåbyggeopp og
vedlikeholdenødvendigkompetansei kommuneneog gi råd og veiledningved behov.
Forutsattdagensbemanning/ressurservi Fylkesmannenkunnefå merrom fordenne-rollen
nårdetblir mindrearbeidmedåbehandleenkeitsaker.

Det ergjort en godjobb meddennesammenslåingenav fleretilskuddsordningertil en
tilskuddsordningfor spesiellemiljøtiltak i landbruket.Utkastettil forskrift er sværtkort. Som
vi vil kommetilbaketil underer forskriftenkanskjeblitt litt forenkelog normangelfull.

§ i Formål
Herbrukesutrykketvanlig landbruksdr~ft.Nånårforskriftenellerssierlite omhvadetkan
gis tilskuddtil, blir detsentraltåvurderehvasomregneså gå utoverdetsonikanforventes
gjennomvanlig landbniksdrift.For de somharjobbetmedde opprinnelige
tilskuddsordningenevil det trolig værenaturlig å la sammetypetiltak somtidligereinngå,
menforen somer ny kan denneforenidingenby på storeutfordringer.Utbedringav
gjødsellagerkanværeet eksempel.Et slikt tiltak vil kunnebidratil åredusereforurensningen
eller risikoenfor forurensningfra landbruket,mengardetutoverdetsomkan forventes
gjennomvanlig landbmksdrift?Hvamedgrøfting (drensgrøfter),som vil kunnebidra til
redusertavrenningog erosjon?Mangevil kanskjesvareat detteer tiltak somgårinn under
vanlig landbmksdrift,menhvorgårgrensen?Detgis i dagtilskuddtil restaureririgav
bygningerselv omdetkanargumenteresmedatdet åvedlikeholdebygningenesine-må
kunneforventesgjennomvanlig landbruksdrift.Det sammegjelderutbedringav
erosjonspunkti forbindelsemedeksisterendegrøfteanlegg,somdetogsåi daggis tilskuddtil.
Det måkanskjekunnekallesvanlig landbmksdriftå gjennomføretiltak somforhindrerat
matjordaerodererbort?Konklusjonenblir aten avklaringav hva sommenesmedvanlig
landbruksdriftville værtnyttig.

§ 2 Virkeområde
Herbrukesbegrepetlandbrukseiendom.Dadetikke finnesénomforentdefinisjonpådette
begrepet,mådetgis en definisjon i forskriften ellerenhenvisningtil hvordefinisjonen
finnes.

§ 3 Vilkår
Vi menerforetaksomharrett til produksjonstilskuddikke behøvesnevnesdadetsom
kommerettervil væredekkendeogsåfor dennegruppen.

En setningomat vilkårenemåværesakligbegrunnetog stå i rimelig forhold til tilskuddets
størrelsekunnegodtværtmed.

Herkunnedetgjerneståttatdetkan settesvilkår i inntil 10 år. Videreogsådetatde
tilskuddsberettigetearbeideneikke måpåbegynnesførsøknadener avgjort. Foråunngå
uheldigetiltak børdetogsåstånoeom avklaringi forhold til vernemyndighetene(regional
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kulturminneforvaltningog fylkesmannensmiljøvernavdeling)i de tilfeller derdeter åktuelt.
Årsakentil at det ikke er tatt meder trolig at detteer noesommåavklaresuansettom manfår
tilskuddtil tiltaket eller ikke, menvi menerdet erviktig å hadetmeddadetvil gi en
paminningfor kommunene,somførstog fremstvil leggedenneforskriftentil grunnfor sin
behandling.

§ 4 Tilskudd til planleggings-og tilrettclcggingsprosjekter
Ut fra § 3 og § 4 tolkervi detslik at enkommunekangi midler til segselv for ågjennomfØre
et områdetiltak.Vi hargoderfaringmedkommunenetil ådrive områdetiltak.Detkanbli en
uheldig hindringdersomkommunen,fØr denstartermedprosesserfor åmotivere-eierneav
landbrukseiendommenei området,måhatillatelse fra dem,slik forskriftennåleggeropp til.
Vi menerderfordethertrengsnoeomskrivingav utkastet.Samtidiger detviktig atikke for
myeav midlenegårtil offentligeetater.Det burdederforblitt satten begrensningi form av
prosentavpottensomkommunenfår overført.

Vi mener70 % av tilskuddsgrunnlagetbørværetilstrekkelig.

§ 5 Tilskuddtil kulturlandskapstiltakog forurensningstiltak
Det kunnekanskjeværten fordel å ha70 % sommaksimaltilskuddssatsfor alle tiltak, menvi
regnermeddeteren spesiellgrunntil at manharvalgt en høyeretilskuddssatsfor tiltak som
gårpåbiologiskmangfold.

Det somståri dagensSTJLK-forskrift om at våningshus/kårboligi utgangspunktetikke er
berettigettilskuddkunnegjerneværttatt med.

§ 6 Søknadog søknadsfrist
Herville vi hatt medatdetskal leggesvedplanfor tiltaket, selv omdettekanskjeogsåvil stå
pådetnye søknadsskjemaet.

§ 7 Utbetaling
Vårerfaringerat minst25 % av tilskuddetbØrholdestilbakeinntil arbeideter fullført for at
det skal værestornok gulrot for åsikre gjennomføringenav tiltak. Til sistesetningville vi
ogsåtilføyd ogferdiggodkjentav kommunen.

§ 10 Omgiøring,tilbakebetalingogmotregning
Nårdet gjeldertilbakebetalingog motregning,omtalesbarede somharjordbruksvirksomhet.
Det burdekanskjeståttnoe om sanksjonsmuligheterfor de sommottartilskudd,mensom
ikke harjordbruksvirksomhetogså.

§ 11 Utfyllendebestemmelser
Somnevnttidligere synesvi deterpositivt atmanfår til en forenklingav
tilskuddsordningene.Håpetervidereat forskriftenblir såfullstendigatutfyllende
bestemmelserblir overflødig.
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Forskriftom tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Innledning
I Malvik kommuneble det i 2002 startaet prosjektmed kommunalfrihet til åutforme
virkemiddeiprofileninnenskogkulturaktivitetene.Fylkesmannenserfaringersålangt harvist
at fleksibilitet i virkemiddelbrukenfremmerlokalt engasjementog utviklingsarbeid.
Erfaringeneviserogsåat formellebegrensningerfra sentraltnivåknytta til enfleksibel nok
virkemiddelbrukhemmerutviklingen. Det vil ettervårt synværeav avgjørendebetydningfor
å lykkesmedutvildingsarbeidat desentralisertvirkemiddelbrukfår etreelt innhold.

Generellemerknader
Forskriftenforenklerdagensregelverkvesentligog gir et brautgangspunktfor
gjennomføringav reformen.Det leggesopp til en storgradav lokal frihet. Denneburdeha
værtabsoluttog utende unntak somer tatt inn i ulike kapitler (planting, såing,taubanedrift).
Poengetmedreformener bla. å fremmeet lokalt engasjementog lokaleprioriteringer,og
dissevil bli vesentligforskjelligei forhold til sværtvariableskogforhold.Ettervårtsynbør
enderforværeforsiktig medinnskrenkningergjennomforskrift, tilsagnsbrevog i
søknadsskjemaer.

Forvaltningav midler til skogbruksplanleggingskal skje gjennomegenforskrift. Dennehar
tidligere værtpå høring. Regelverketfor dettetilskuddetersværtomfattendeog detaljert.
Vedat bevilgningentil skogbmksplanleggingbegrensesvesentligfra 2004,medførerdetteen
kraftig forenklingav taksmetoderog prosjektgjennomføring.Bl.a. at tilskuddsmidleri stØrre
gradbenyttestil å framskaffeskogligedataog enkleoversikterfor viderenæringsdrift,
næringsutvildingpå denenkelteeiendomog i form av fellestiltak. Dettegjørogsånt
regelverketkan forenklesbetydelig.

Etter vårt syn,kanenslik forenklingværeatdetinntaset nytt kapittel i forskrift omnærings
og miljøtiltak i skogbruket,somomhandlerskogbruksplanlegging.Nærmeredetaljerkan
inntasi etrundskriv.

Til deenkeltekapitlene:

Kapittel 1. Innledendebestemmelser
Formålsparagrafentar utgangspunkti lokaleprioriteringerog tilpasninger.Detbørfremgå
tydeligav forskriftenatkommuneneharmuliffheter til å unoritereinnsatsområderog at
tilskuddikke er rettighetsbasert.

Det erpositivt at tilskuddkan gis til alle skogeiereuavhengigav størrelseellerkategorierfor
øvrig. Dettebetyren utvidelseav forskrifteni forhold til tidligere,og vil ogsåmedføreet
størrebehovfor skogmidler.

Etterforskriften § 2-1 og § 5-1 kan detgis tilskott til aksjonsrettedeprosjekterog tiltak. Dette
børframgåtydeligereav virkeområdetfor forskriften.

Kapittel 2. Tilskuddtil skogkultur
Det erpositivt at detnååpnesfor tilskuddtil ungskogpleie,menvi er fortsattbetenktoverat
det ikke tillates tilskuddtil plantingetterhogsti skogstrøki Trøndelag.Dettemedbakgrunni
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vanskeligeforyngelsesforhold.Enarbeidsgruppenedsattav fylkesmennenei Trøndelag,
arbeiderfor tidenmedåklargjøreforholdenevedforyngelseogskogbehandling.

2. leddi § 2-1 kanettervårt synflyttes underkapittel 4.

Kapittel 3. Tilskudd til veibygging
Denforeslåtteutvidelsenav virkeområdettil ogsåå omfatte“... bedreutnyttelseav
utmarksressursene”erpositiv.Men denforeslåttebestemmelseni § 3-2om bareåkunnegi
tilskuddtil veierbygd etternormalerfor landbmksveierblir for snever.Ei kobling til
veinormaleneerviktig for å sikre god nokkvalitet påveiennårdeter snakkom transportav
tømmermedbil eller traktor,menskobling mot veinonnaleneikke gir noenåpningfor
tilskuddtil byggingav veierfor andretyperkjøretøy— for eksempelsnøskuter

Innledningsvisi våruttalelseerdetpresentertnoenkritiske anmerkningertil-atdeti
forskriftensettesbegrensningerpåkommunenesfrihet til fullt ut selv åvelgehvordande vil
satse.I høringsbrevettil utkasttil forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket
gårdetfram at detvil liggeenbegrensningomat tilskuddtil veiformål ikkekanutgjøreiner
enn50 % av det tildelte beløptil skogtiltak.Vi menerdennebegrensingenmåtasbort.

I Sør-Trøndelagharvi siden1988brukt betydeligeressurserpåutarbeidingav kommunale
hovedplanerfor skogsveier— oversikterovereksiterendeog framtidigehovedveierfor
skogbruket.Via oversiktsplanerfor skogbrukethar disseværtmedåutvikle og inngårsomen
del av de kommunalelandbmksplanene.Helhetligevurderingerrundtskogbruketsveibehov
harværtsettpå somnødvendigefor å få skogeieretil å samarbeideom veiløsninger,ogiorå
hindreoverinvesteringi vei på denenkelteeiendom.En storandelav de foreslåttetiltakenei
hovedplanfor skogsveiereroppgraderingav eksisterendeveiertil dagensstandard,eller
byggingav veierinn i områderder detogsåtidligereharværtveier,menderbehovetfor
endringav standardtilsier behovfor annenvei trase.

Desiste fire — fem åreneharvi her i fylket merketen markertdreiningi søknadsinassenfor
tilskuddtil byggingav skogsveierfra mangemindresakerder en ellernoenfå skogeierehar
deltatt, til få, menstoresakermedbetydeligeinvesteringerog tilskuddsbeløp,og hvorofie
flere titalls skogeierestårbak. Vi serogsåenklar tendenstil at flereav dissestoresakenemå
innomjordskifterettenfor å få nødvendigstarthjelptil organiseringog fordeling av andeler.

Med de foreslåttebegrensningenepå 50 % til veierslik det framkomrneri høringsbrevet,og
de økonomiskerammenevi serfortilskuddsordningenesomblir overførttil kommunene,vil
vi heri fylket få en bråstoppi detgodearbeidetvi harhatt medutvikling aven god
infrastrukturfor skogbruket.

Vi berderforom atbestemmelsenom maks.50 % til veierav midler til skogtiltaki hver
kommunensløyfes.Alternativt kanbestemmelsen,hvis denmåbestå,gjeldefor detenkelte
fylke.

Kapittel 4. Tilskudd til nujljøtiltak i skog
Deterpositivt atmiljøtiltak utvidesog at forskriftenåpnerfortilretteleggingforfriluftsliv.

Kapittei 5. Tilskudd til andre tiltak i skogbruket
Vi er svært godt fornøyd med denvide definisjonen av mulige tiltak under denneordningen,
og tror det vil kunne bidra til å få fram et lokalt engasjementrundt tiltakene.
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Nårdetgjelderforslagetomikke åkunnegi tilskuddtil taubanedriftervil vi anfØre følgende:
Skogsdrifti taubaneterrengerunderlagtsammekravtil miljøhensynsomandreskogsdrifter.
Deter ikke merenndrøyt ett år siden landbruksdepartementetsendteut på høringforslagtil
Forskrift omtilskuddtil miljøvennligdrift i områdermedvanskeligeterrengforhold.Å
stimuleretil miljøvennligeløsninger,blant annetmedbmkav taubanevaret av formålene.

Sør-Trøndelageret av de få fylkenei landetsomhar klart å opprettholdeet taubanemiIjø~Ca.
10 % av detproduktiveskogarealetherhososskankarakteriseressomtaubaneterrengngen
stadigøkendeandelav hogstmodenskogstår i slikt terreng.I Selbuog Midtre Gauldal,som
erde to største“taubanekommunene”,harvi fylketsto størstesagbruk.Medsine 150— 160
arbeidsplassererdethelt nødvendigfor dematdeogsåkanutnytteråstoffpotensialetfra det
bratteterrenget.Et bortfall av kvantumetfra brattterrenger ikke lett å erstattemedfor
eksempelimportertvirke for bedriftersomikke liggeri direkte tilknytning til sjø.

Tilskuddtil taubanedriftervil ikke få noe stort omfang,verkenfor landeteller noenav
fylkene. Men for enkeltekommunerkandetværesværtviktig åstimuleretil skogsdrifti bratt
terrengvedbrukav taubane.

Vi menerderfor atbestemmelsenom at det ikke skal kunnegis tilskuddtil taubanedriftermå
tasut av forskriften.

Kapittel 7. Avsluttendebestemmelser
Fylkesmannensrolle somtildelingsmyndighetoverforkommuneneframgårikke av
forskriften.Detteersannsynligvistenktgitt gjennomandreretningslinjer.Slikeretningslinjer
måværetydeligei forhold til fylkesmannensplikter og rettighetertil å foretaskjønnsmessig
fordelingav virkemidlermellomulike kommuner.
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