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Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket.

Generellemerknader

Fylkesmannenserpositivt påsamordningog forenklingav forskrifter. Spesieltinnen
miljøtiltakenei landbrukethargrensenemellomde ulike ordningeneværtuklareog dethardelvis
værtuklart hvilken forskrifÉ enkeltetiltaket skullebehandlesetter.

Omleggingenav forskriftenesesi lys av St. meld. nr 19 (2001-2002)deroverføringav myndighet
til kommuneneer et sentralttema.Kommuneneblir selv ansvarligfor prioriteringav tiltak
innenforforskriftenesvirkeområde.Detteskal synliggjøresgjennomen tiltaksstrategii hver enkelt
kommune.Tiltaksstrategieneskal utarbeidesi dialog mednæringsorganisasjonenelokalt og med
fylkesmannen.Dette fremgårtydelig av §8 i forskrifi omtilskuddtil spesiellemiljøtiltaki
landbruket.Tilsvarendeformulering måogsåinn i skogforskriflen.Det er ogsåuttalt atde
kommunaletiltaksstrategieneinngåri det regionalemiljøprogrammet.Detteerettervår vurdering
ikke berørti høringsforslagettil forskrifiene.

Forskrifteneer forenklet,til delsbetydelig.Intensjonenerå leggetil rette for å løselokale
miljøutfordringerog forenldingengir romfor lokaletilpasninger.Samtidigservi behovfor å
synliggjørekommunenshandlingsrominnenforforskrifteneved åutdypeenkeltedelergjennom
kommentarertil forskriftene.

Fylkesmannenmenerde to nye forskriftenebørsamordnesderdetteer mulig og i langt sterkere
gradenndetsomforeliggeri utkastene.Dettegjelderspesie1 §~ 6 12 i forskrift om tilskuddtil
spesiellemiljøtiltak i landbruketog §§ 6 —7 i forskrifi om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i
skogbruket,somomhandlersøknadsbehandlingog forvaltning. Menogsårestenav forskrifieubør
samordnesi forhold til form og detaljeringsgrad.
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KOMMENTARER TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MiILJØTILTAK I
LANDBRUKET.

Generellekommentarer
Forskriftener somtidligerenevntsværtforenklet.Samtidigskal vedtaksmyndighetenoverførestil
kommunene.En generellforskrifi gir rom for fortolkning og for ulik praktiseringfra kommunetil
kommune.Fylkesmannenserutfordringenei vår nye rollesomkompetansesenterfor kommunene
samtidigsom vi skal væreklageorgan,og somtidligerenevntservi behovfor sentrale
kommentarertil forskrifien.

Forå unngåmangesmåsøknaderog for åoppfordretil fellestiltakbørdetsettesen nedregrense
for tilskuddsgrunnlag,f.eks.kr 10.000.

Forskrifiengir ikke romfor årlige tilskuddsomvi har i dagensSTILK og MOMLE. Årlige
tilskuddhar gitt en visssikkerhetfor oppfølgingog vedlikehold,mengir myearbeid
administrativt.Som vi antyderi kommentarentil §3 børdetsiesnoe omkrav til vedlikehold.

Spørsmå]etom/nårmerverdiavgiftkan inngåi ti]skuddsgrunnlagetbøravklaresi forskriften.

Kommentarer til de enkelte§.

§1 Formål
Begrepet“vanlig jordbruksdrift”børpresiseresnærmere,evt. utdypesgjennomkommentarertil
forskrifien.

§2 Virkeområde
Forskrifiengjeldertiltak på landbrukseiendommer.Er begrepetlandbrukseiendomentydig i disse
dager?Ellerser detpositivtat virkeområdeter utvidettil ogsåå gjeldevemeområder,men
forutsattat områdeneskjøttesgjennomjordbruksdrift.

§3 Vilkår
Det stilles ikke generellekrav til “varighet” av tiltakene,somf.eks.krav til kvalitet påutførelse,
fremtidig vedlikehold og varighetav leie/disposisjonsavtaler.Dettebørvurderes.

Krav til miljøplan børflyttes til §3. Tilsvarendekravom miljøplan/dokumentasjonbørheves
søkeresomikke omfattesav forskrifi om miljøplan.

§4 Tilskuddtil planleggings-og tilretteleggingsprosjekter
For åunngåmisforståelserbørordlydeni andreleddendrestil: “Tilskudd kan innvilgespå
grunnlagav godkjentkostnadsoverslagfor planlegging,organiseringogprosjektarbeid”.Tilskudd
kan irmvilgesog ikkegis (kan forveksiesmedetrettighetsbaserttilskudd)og begrepet“budsjettert
kostnadsoverslag”er ikke godt. Dettegjelderogså§5.

Fylkesmannenmeneregenandeler viktig i alle prosjekter.Detgir etsterkereeierforholdtil
prosjektetog detbørderfor ikkeåpnesfor 100%tilskudd.Dettegjelderogså§5.

“Tilskuddetkanfordelesoverprosjektperiodenpå inntil 3 å?børkunnestrykesog følgesamme
reglerfor utbetaling/delutbetalingsomtilskuddtil øvrigetiltak i forskriften.
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§5 Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak
Ordlydeni førsteleddkanoppfattessomom tilskuddsberettigedetiltak måoppfyllebådekravet
omaivaretamiljøverdienei landskapetog kravetom åforebyggeellerhindreforurensning.Det er
vel ikke meningen.Tilskuddsberettigedetiltak bør listesopp. Grensenmellommiljøtiltak efter
denneforskriftenog BU- forskriften, ang. bygningstiltak,børavklares.

§6 Søknadogsøknadsfrist
Forskriftenebørsomnevntinnledningsvissamordnesog halik ordlyd derdetermulig for de
administrative§ i forskrifiene.

§7 Utbetaling
Somtidligerebør25% av tilskuddetholdestilbaketil tiltaketer ferdig. Delutbetalingbørbare
tillates dertilskuddeter overkr 10.000.

§8 Administrasjon,dispensasjonog klage
Kravettil kommunalprioriteringog dialog mednæringsorg.og fylkesmannenmåogsåinn i
skogforskriften.

§9 Opplysningsplikt og kontroll
Ordlydenbørendresog forenkles.Spesifisertekravkan tassomkommentartil forskrifien.

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG
MILJØTILTAK I SKOGBRUKET.

Generellekommentarer
Det liggerbetydeliggradav forenkling i tilskuddsregelverketmedforslagettil ny forskrift som
omfattertilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.Forskrifienskal erstatte7 eksisterende
forskrifterknyttet til enkelttiltak i skogbruket
Fylkesmannenserfordelenemedforenklingene,menvil likevelpekepåat enkeltekvalitativeog
formellekrav som i ligger i de forskrifier somgår ut vil gåtapt gjennomsamlingentil en forskrift.
§ 6-2Vilkår underkapittel 6 åpnerlikevel for atkommunenkan settevilkår nårdetgjelderde
enkeltetiltak detkan gis tilskuddtil. Dettevil i noengradkunneoppveiede krav somutgårved
opphevingavnåværendeforskrifter.

Kommentarer til de enkeltekap.

Kapittel 1. Innledendebestemmelser.

§ 1-2 Virkeområde
Det téreslåsat tilskudd kan gis til alleskogeieresomharmerenn10 dekarproduktivskog.
Forslagetfølgerher dagensreglersomgjelderfor avsetningav skogavgift,og fylkesmannenvil
bemerkeat grensensomer foreslåtter for lav. Detbørvurdereså settegrensentil 50 dekar
produktiv skog. Eiendommermedmindrearealenndettekan ikke sieså ha noenbetydningi
næringsmessigsammenheng.Fylkesmannenmenerdetvil væreet feil signalåtildelemidler til
skogeieresomharenskogeiendomav marginalbetydningnæringsmessigsett. Fylkesmannener
enigi forslagetom åfravike reglerom mmsteareali sakerhvortiltaket eret samarbeidmellom
flereeiendommer. Dettekanværeav storbetydningfor å få gjennomførtviktige fellestiltak hvor
småskogeiendommerbefinnerseginnenfortiltaksområdetsgrenser.
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Kapittel 2. Tilskudd til skogkultur.

§ 2-1 Generelt
Fylkesmannenvil bemerkedetpositive ineitamentsomligger i forskriftennårdet gjelder
mulighetenfor åkunnegi tilskuddtil skogulturog kvalitetsfremmendetiltak. I skogstrøkenebør
detvurdereså kunnegi tilskuddogsåtil skogplanting. Resultatkontrolleni skogbruket,og spesielt
kontrollenav foryngelsestiltakharvist at det ikke ertilfredsstillendeforyngelsepåmangeav de
arealersomblir forynget. Foryngelseskontrollenviseratdetsatsesi for stor gradpånaturlig
foryngelsepåarealersomburdeværtplantet. For åsikre atdetteviktige arbeidetblir foretattvil
tilskuddtil plantingværeet godt redskap.Det er spesieltviktig for å sikreframtidsskogeni
Vestfoldhvorandelenav bøyproduktivskogsmarkerstor. Ethovedpoengmedde endringene
somdet leggesopp til i forskrifien er å leggetil rette for lokaleprioriteringermellomtiltak. Det
virker derforurimelig at statenskal leggeføringeri forhold til tilskuddtil planting.

Kapittel 3. Tilskudd til veibygging

§ 3-1Tilskudd til veibygging
Deter positivt at det fortsattskal væremulig å gi tilskudd til nybyggingog opprusting av
skogsveier. I forslaget til forskrift er det tatt inn enbetingelseom“helhetsløsninger”.Hva som
liggeri dettebegrepetbørpresiseresnærmere. Om det her menesløsningerhvor det inngår flere
skogeierei samarbeidom detaktuelleprosjektbørdetteskrivesi klartekst. Og spesieltom det
meddettemenesat fellestiltakskal pi-ioriteres før anleggav veierfor en enkeltskogeiendom.Det
erogsågrunntil åpekepåkonsekvenseneav åekskludereveiprosjekterpå skogarealeri
kategorien“villmarkspregede”områderfra å få tilskudd. Storevirkesressurserståri disse
områdeneog det far storesamfunnsmessigekonsekvenserfor enkeltedistrikterå unnlateåtadisse
ressursenei bruk. Nårdetgjeldervilkår for tilskuddbeskreveti § 3-2såvil disseogsågjennom
nevntekrav ogsåleggetil rettefor at miljøverdieneblir hensyntattvedgjennomføringav tiltaket.

Kapittel 4. Tilskudd til miljøtiltak i skog

§ 4-1Generelt
Detåpnesher for mulighetertil å videreutviklemiljøverdier i områderhvordetdrives et aktivt
skogbruk. I forskriftenbørdet innarbeideskonkreteeksemplerpåhvilke typertiltak detkanvære
mulig og riktig ågi tilskuddtil.

§ 4-2Miljøhensynveddriftstilpasningereller ikke-hogst
Paragrafenleggertil rettefor at detkan gis økonomiskkompensasjonfor ikke-hogsteller for å
gjørespesiellemiljøtilpasningerved skogsdrift.Det er tatt inn en formuleringhvordet fremgårat
skogeiermåbæredenøkonomiskebelastningenvedåla “enmindredel” av skogarealetståurørt.
Det børforetasennærmerepresiseringav hva somer “en mindredel”. Om deter tenktpå
formuleringeneogpresiseringenegjort i standardeni LevendeSkogog om grunneiersplikt tiizå
svare/avsetteminimum 1 prosentav detproduktiveskogarealetutennoenform for økonomisk
kompensasjon,såkunnedetteværtpresiserti paragrafen.
Grunnlagfor åkunnegi erstatningerfor ikke-hogster beskrevetnærmerei § 4-4- Vilkår, og deter
angittminimumog maksimumssatserfor tilskuddsbeløptil denenkelteskogeier. Grunnlagetfor å
gi tilskudder at det foreliggerenavtalemellomskogeierog kommunenvedrørende
restriksjonenesomfangog varighet.
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Kapittel 5. Tilskudd til andre tiltak

§ 5-1 Generelt
Fylkesmannenserpositivt påmulighetentil åkunnegi tilskuddtil andretiltak og prosjektersom
bidrartil åutvikle skogbruket. Det er imidlertid enraritetnårdet i paragrafener forutsattat det
kungjeldertiltak somikke omfattesav andretilskuddsordninger.I mangetilfeller er detnettopp
samfinansieringmedandretilskuddsmidlereller finansieringskildersommåtil for å få etablert
aktiviserings-ellerutviklingsprosjekter.Detvilkåret somher er foreslåttvil begrensemulighetene
for å få til godeprosjektersnarereennå leggetil rette. Det kan someksempelnevnes
aktivtiseringsprosjekterinnenforskogkulturområdethvordet i dagharværtmulig åkombinere
LUF-midlermedrentemidlerav skogavgiftenfor åsettei verk tiltak.
Fylkesmannenvil ogsåpekepåatordningenmedtilskuddtil taubanedriftforeslåesfjernet. Det
gis i 2003 ikke tilskuddtil taubanedrifti Vestfold,mendeter grunntil åminneom at envedå
fjieme mulighetenfor å gi tilskuddtil taubanedrifter,drastiskvil redusereavvirkningeiiienkelte
områderpåVestlandet,i dalførenepåØstlandetog i Trøndelag(skogreisningsstrøkene).
Skogressursersomerbygdopp i disseområdenemedstorestatligetilskuddover langiid,vil
sannsynligvisikke kunneutnyttes,dersomtaubanetilskuddikkekan gis. Medutgangspunkti
hovedintensjonenemedkommunerefonnenmenerfylkesmannenat det ikke vil væreriktig å legge
føringerpådennetypentilskudd, menoverlatedettetil det lokalpolitiske skjønn.

§ 5-2Skogsdriftmedhest
Å videreføreordningenmedtilskuddtil drift av tømmermedhesterpositivt, ordningener helt
marginalog i utgangspunktetlite aktuelli Vestfold. Det foreslåesat denneparagrafensløyfesog
attiltaket eventueltnevnessærskilti § 5.1

Medhilsen
Fylkesmanneni Vestfold

2r1
Bjøm Strandli Ingrid Marie Eidsten
ass.fylkesmann landbruksdirektør
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