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Landbruksdepartementet - Høring ang.utkast til forskrift om tilskudd til
spesiellemiljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings-og
miljøtiltak i skogbruket

Trykte vedlegg: Utkast til Forskrifi om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket
Utkasttil Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket

Utrykte vedlegg:

Sammendrag
I behandlingav St.meld.nr.1 (2001—2002)Nyeoppgaverforlolwldemokratiet—regionalt og lokalt nivå, vedtok
Stortingetaten rekkenyeoppgaverinnenlandbruksforvaltningenskal overførestil kommunene.Overføringen
gjeldervedtaksmyndighetfor sakersomkrever lokalpolitisk skjønn.Alle konsesjonslovs-og delingssakeretter
jordlovenog sakerefterskogloven(unntattvernskoggrenser),skal etterdetteavgjørespåkommunaltnivå.
Tilsvarendegjelderfor de økonomiskevirkemidlene;miljømidleneunderLandbruketsutviklingsffindfLUF}tg
skogmidleneunderLUF. Stortingetønskermeddetteåstyrkedetlokaleselvstyret,vitaliserelc’kaldemokratiet,gi
kommunenebedreanledningtil åselandbrukspolitikkeni sammenhengmed andresamfunnsoppgaver,og samtidig
bidratil bedremålrettingog effektiviseringav statlig virkemiddelbruk.

Som enoppfølgingav disseendringenevil kommunenefra og med 2004 fa tildelt énårlig disposisjonsrammefra
Fylkesmannensom vil omfattemidlenetil miljøtiltak i landbruket,nærings-og miljøtiltak i skogbruketog
skogbruksplanlegging.Rammentil denenkeltekommunevil bli fastsattut fra flerårigetilskuddsstrategiersom
kommunenutarbeider.Brukenav midleneskal forvaltesmedgrunnlagideforskrifter somnå erunderutarbeidel=e.
Somdetfremgårav utkastenevil kommunenefå storfrihet til åprioriteremellom deulike tiltak, fastsette
tilskuddssatserog nærmerekriterierog eventuellevilkår.

Det erimidlertid gitt noenavgrensningerpåbrukenav tilskudd, jf. forskriftsutkastene.I tillegg vil det i
tildelingsbrevettil fylkesmenneneog videretil kommuneneligge en begrensningom at tilskudd tiiveifomiåfikke-
kanutgjøremerennmaksimalt50 pst. av dettildelte beløptil skogtiltaki denenkeltekommune.

Landbruksdepartementetsendermeddetteutkasttil Fot-skrift omspesiellemiljotiltak i landbruiæiogForskr(ftom
tilskuddtil nærings-og miljotiltak i skogbruketut påhøring.Forskriftom spesiellemiljøtiltak i landbruketerstatter
forskriftenespesielletiltak i landbruketskulturlandskap(STILK), forskrift om investeringstøttetil miljøtiltak (IMT)
og forskrift om tilskudd til miljøretta omleggingi kornområdene(MOMLE). I tillegg omfatterforskrift omspesielle
miljøtiltak i landbrukettiltaket “Områdetiltak” somtidligerekun harværtstyrt gjennomrundskriv.Områdetiltak
skiller segogsåfra deøvrigeordningenevedat dettebarvært midler somharværttil lokalt forankredeplanleggings
og tilretteleggingsprosjekter.Forskriftenom nærings-og miljøtiltak i skogbruketerstatterforskrift om søknad-om
behandlingav søknaderog utbetalingav statstilskuddmv. til skogsveierog forskrifteneom tilskuddtil praktikanteri
skogbruket,førstegangstynning,drift i vanskeligterreng,skogkultur,byggingav skogsveierog miljøtiltak i
skogbruket.



Midlenetil skogbruksplanleggingvil bli lagt inn i fellesrammentil kommunenemedgrunnlagi fylkesvise
hovedplanersomkommunenehargift innspill til. Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegginghar værtpåhøring
og vil bli fastsattsenerei høst.

Eventuellemerknaderbessendtdepartementetinnen Il. desember 2003.Etterbearbeidingav høringsuttalelsenevil
endeligeforskrifterbli vedtattog gjort gjeldendefra 1. januar2004.

Vurdering:
Forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket.

Denneforskriften skalnå erstatteforskriftenespesielletiltak i landbruketskulturlandskap(STILK), forskrifi om
investeringstøttetil miljøtiltak (HvIT) og forskrifi om tilskudd til miljørettaomleggingi komområdene(MOMLE). I
tillegg omfatterForskrifi om spesiellemiljøtiltak i landbrukettiltaket “Områdetiltak” somtidligerekun harværtstyrt
gjennomrundskriv.

Dissetilskuddsordningcneblir nå slåttsammentil entilskuddsordning,somskal reguleresav enforskrift. I tillegg
blir kommunenvedtaksmyiidighet,og skal fastsetteoverordnederetningslinjerfor prioriteringav søknader.Slike
retningslinjerskal utarbeidesi dialogmedFylkesmannenog næringsorgasinasjonenelokalt.

Fomiåletmed forskriftenerut fra lokaleprioriteringerog tilpasningeråbidratil å fremmemiljøverdieneog redusere
forurensningeni landbruketskulturlandskaputoverdet somkan forventesgjennomvanlig Iandbruksdrift.

Administrasjonenharvurdertinnholdeti forskriften, menharingenmerknadertil ordlyden

Forskrift omtilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket.

Denneforskrifienskal nåerstatteforskrift om søknadom behandlingav søknaderog utbetalingav statstilskuddmv:
til skogsveierog forskrifteneom tilskudd til praktikanteri skogbruket,førstegangstynning,drift i vanskeligterreng,
skogkultur,bygging av skogsveierog miljøtiltak i skogbruket.

Dissetilskuddsordningeneblir nå slått sammentil entilskuddsordning,somskal reguleresav enforskrift.

Formåletmed forskriftenerut fra lokaleprioriteringerog tilpasningeråbidratil å fremmeøkt utnyttelseog
verdiskapingi skogbruket,samtidigsom miljøverdieneblir ivaretattog videreutvikiet.Kommunenblir
vedtaksmyndighetog måutarbeideegnereglerI retningslinjerfor tilskuddsordningenesomomfattesav forskriften.

Administrasjonenharvurdert innholdeti forskriften og vil bemerkef~1gende:

I høringsdokumentetfra Landbruksdepartementeterdetinnledningsvisorientertom at Stortingetønskeråstyrkedet
lokalescivstyre,vitaliserelokaldemokratiet,gi kommunenebedreanledningti! åse iandbrukspolitikkeni
sammenhengmedandresamfunnsoppgaver,ogsamtidig bidratil bedremålrettingog effektiviseringav statlig
virkemiddelbruk.Stortingetønskermed andreordat kommuneneselvskalbestemmehvordande statlige
virkemidleneskalbrukes.Da erdetbemerkelsesverdigat detergitt avgrensningerpå brukenavtilskuddnårdct
gjelderveiformål, skogku!turog taubanedrifi.

Tilskudd ti! veiformål erforeslåttbegrensettil maksimalt50% av dettildelte beløpetti! skogtiltaki denenkelte
kommune.I kapittel 2 erdetpressisertatdet ikke skal gis tilskudd til skogplanting,såing,kjøp av utstyrellertil
tiltak somveduttak av virkegir overskudd.I kapitelSerdetogsåpressisertat detikke eranledniiig4il-å-gitikkudd
til taubanedrift.
Dissebegrensningenebørfjernesslik atkommuneneselv ffir bestemmehvordantildelte beløpskalbrukes.Er det en
kommunesom for eksempelønskeråbruketilskuddsmidlertil skogplanting,mådetværeopptil denenkelte
kommuneå bestemmedette.



RådmannensInnstilling:
Granekommunehar ingenmerknadertil utkasttil Forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket,men har
følgendemerknadertil utkasttil Eorskriftomtilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket:

1. FIg. setningi kapittel 2 § 2-1 strykes:Detskalikkegis tilskuddtil skogplanting,såing.kjøp av utstyreller til
tiltak somveduttak av virkegir overskudd.

2. FIg. setningi kapittel 5 § 5-1 strykes:Deter ikke anledningtil å gi tilskuddtil taubanedrft

Granekommunevii ogsåbemerkeat deti tildelingsbrevettil fylkesmenneneog kommuneneikke måligge en
begrensningom attilskudd til veiformål ikke kanutgjøremerennmaksimalt50% av dettildelte beløptil skogtiltak i
denenkeltekommune.

Vedtak i Næringskomitéen- 10.12.2003:
Rådmannensinnstillingenstemmigvedtatt.
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Vedlagt oversendes Grane kommunes horingsuttalelse til Forskrift om
tilskudd til spesielle miljotiltak i landbruket og Forskrift om tilskudd

til nerings— og miljotiltak i skogbruket.

Ber om en bekreftelse pa at horingsuttalelsen er mottatt.
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