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HØRINGSUTTALELSE PÅ UTKAST TIL FORSKRIFT OM MILJØTILTAK

Hjemmel for bebandlinE

:

Avgjørelsesmyndigheter tillagt Ordførereni Grongkommunejf. Punkt 2.1.1 i
delegasjonsreglementfor Grongkommuneav 22.04.1999

Saksopplysninger:
JORDBRUK

:

Forskrift om spesielletiltak i landbruketskulturlandskap,forskrift om investeringsstøttetil
miljøtiltak og forskrifi om tilskuddtil miljørettetomleggingi kornområderer foreslåttopphevetog
erstattetav en ny forskrift. Denneheter“Forskrifi om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i
landbruket”. Hovedendringenebestårav en kraftig forenkling av teksten,samtenøkning i
tilskuddssatsenefra 35%
til 70%.
SKOGBRUK

:

Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketer en sammenslåingav 7 tidligere
forskrifter.

Vurdering:
JORDBRUK

:

Jordbruket har over 100 spesialisertetilskuddsordninger. En forenkling av tilskuddsystemetvil
væreen fordel for næringenselv, forvaltningenog samfunnetfor øvrig. Grongkommuneser
positivt pådenneforenldingen.
Dennye forskriftener sværtgenerell,og overlatersværtmangeviktige beslutningertil denlokale
forvaltningen. Forskriftengir lite føringer.
Forslagetom å øke tilskuddssatsenfra 35% til 70 % vil bli sværtutslagsgivendefor Grong. Grong
kommunehar fått innvilget midler for endrøymillion pr år. På IMT og MOMLE harvi fått
innvilget alle våre søknader,menspå STILK harvi måttetprioritere. Dersomtilskuddssatseneøker
på IMT vil vi måtteprioritereogsåher. Et annetviktig momenter at alle som søker
produksjonstilskuddmåha miljøplan. Miljøplan er nåutført på de aller flestebruk i Grong. Dette
øker miljøbevisstheten,kunnskapom miljøvirkemidleneog brukenav demfor denenkelte
gårdbruker. All erfaringfra forsøksprosjekteti Akershusog Vestfoldviser at etterspørselenetter
miljøvirkemidleneøkteenormtetterinnføring av miljøplan.
Videre går flereviktige vannårerigjennomGrong, Sanddølaog Namsen. Elveneskonstante
eroderingøker behovetfor erosjonsdempendetiltak somer tilskuddsberettigetgjennomIMT. Da
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storedelerav Grong ligger påkvikideire, er detviktig å komme i gangmedtiltak fortiøpende,så
rasog erosjonikke får utvikle seg. Alt tyderpå at midlenei statsbudsjettettil miljøvirkemidlenepå
jordbruketvil holde segkonstanti nærmesteår, mensetterspørselenetter midlenevil øke kraftig.
Forskriftener i segselv svært generell. Grongkommunehar ingenspesiellemerknader,menser
segnødt til å Lage kommunaleretningslinjerog søknadsfrister.

SKOGBRUK:
Det vurderessompositivt at forvaltningenav virkemiddelbrukeni skogbruketoverførestil lokalt
rnva.
Forskriftener sværtgenerell,og leggerfå føringerpå kommunene. Dettegir kommunenefrihet til
å utformesin egenpolitikk for virkemiddelbruken.Bortfall av mulighetenfor å gi tilskudd til
planting er imidlertid sværtbeklagelig. Plantinger denenestemåtenå forynge skogenpå
nordafjelLs. Bortfall av tilskuddet øker kostnadenved foryngelsen,og reduserernettoenpå
skogsdrifta.Dettefører til redusertplantetall,dvs, redusertkvalitetenpå foryngelse. Bortfall av
tilskuddettil planting er derfor sværtuheldig og sterktbeklagelig. Likeledeser bortfall av
mulighetenfor å gi tilskuddtil drift medkabelbane.Dettegjør storearealerutilgjengeligeeller
ikke økonomiskdrivbare.Dentotaleavvirkningengår stadigned, og deter nå virkesmangelfor
sagbrukenei distriktet. Bortfall av dettekvantumetforsterketreduksjoneni avvirknilgen,samtidig
som verdifull kompetanseog drifisapparatforsvinner fra næringen. Drift medkabelbaneer den
videreen sværtmiljøvennligemåteå avvirke skog. Bestemmelsener såledestotalt utforståelig,et
alvorlig feilsteg, og må fjernesfra forskriften. Begreusingerm.h.t. planting og kabelbanesomligger
i den nye forskriftenharmonerersværtdårligmedforskriftenesegenformålspairagraf(§ 1).
Intensjonener ut i fra lokaleprioriteringerog tilpasningeråbidra til å fremmeøktutnyttelseog
verdiskapningi skogbruket,samtidigsom miljøverdieneblir ivaretattog videreutviklet. Disse
begrensningenefratar oss mulighetenfor lokale tilpasninger,og reduserermulighetenfor utnyttelse
av skogverdiene.Begrensrxingenemåderfor fjernesfra forskrifien.
Skogbruker ennæringulike alleandre,idet vi investereri et 100 —årsperspektiv.
Samfunnsinteresseneknyttet til skogbruketer i mangetilfelles langt størreen verdienfor denenkelte
skogeier. Enhverendringsom svekketinvesteringslysteni skogbruketer derfor uheldig. Vi
forventerat bevilgningenetil virkemidler i skogbruketopprettholdeseller økes,og fortsatt
øremerkesformålet. Kommuneneønskerikke å sitte med Svarteperdersomutviklingeni
skogbrukettar feil retning.

Vedtak:
1: Orongkommunesluttersegtil de fores1åtteendringersom“Forskrift omtilskuddtil spesielle

miljøtiltak i landbruket”innebærer.
2: Grongsluttersegi hovedsaktil de foreslåtteendringersom“Forskrift om tilskuddtil nærings-og

miljøtiltak i skogbruket”innebærer.
3: Bortfall av mulighetentil ågi tilskudd til planting(§ 2-1) er et feilgtep,og måfjernesfra

forskriften.
4: Bortfall av mulighetentil å gi tilskuddtil drift medkabelbaneer etfeilgrep,og måfjernesfra

forskriften.

Medhilsen

Erik Seem
Ordfører
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Melding om rett til å klage
over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven§ 27 tredje ledd)

Denne meldingen gir viktige OI3plvSninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om

.

Klagerett

Hvem kan De
klage til

Frist til
å klage

Rett til å kreve
begrunnelse

De harrett til å klageovervedtaket.

MottakerQiavnog adresse) Dato Klagerettengielder

Det kongeligeLandbruksdepartement 1142.2003 Vedtaki
Saknr: 0018/03
HØRINGSUTTALELSEPÅ UTKAST
TIL FORSKRIFTOM MILJØTILTAK

Klagensinnhold

Utsetting av
vedtak

Rett til å se
sakens
dokumenter
og til å kreve
veiledning

Kostnader ved
klagesaken

Klage til
Sivilombuds-
mannen
Sivilombudsmannen.

Dekanklagetil klageinstansen,menklagenskal førstsendestil avsenderav dennemeldingen.
Hvis ikke detteorganetendrersitt vedtaksom følgeav klagen,vil denbli sendtvideretil klage-
instansenfor avgjørelse.

Klagefristener3 ukerfra dendagdettebrevetkomfram. Detertilstrekkelig at klagenerpost-
lagt innenfristenløperut. DersomDeklagersåsentat detkanværeuldart for ossomDehar-
klageti rett tid, bes Deoppginårdennemeldingenkomfram.
Dersomklagenblir sendtfor sent,erdetadgangtil å sebort fra den.Om Deharsærliggrunn
til det, kanDe likevel søkeomå få forlengetklagefristen.Debør dai tilfelle nevnegrunnentil
forsinkelsen.

DersomDe ikke alleredeharfått begrunnelsefor vedtaket,kanDesetteframkravomå få det.
Slikt kravmåsettesframi løpetav klagefristen,Klagefristenblir i så fall avbrutt,og ny frist
begynnerå løpe fra det tidspunktDe mottarbegrunnelsen.

Klagenskalnevnedetvedtakdetklagesover, og denellerdeendringersomønskes.Debør
ogsånevneDeresbegrunnelsefor å klageog eventuelleandreopplysningersomkanha
betydningfor vurderingenav klagen.
Klagenmåundertegnes.

SelvomDeharklagerett,kanvedtaketvanligvis gjennomføresstraks.Dehar imidlertidadgang
til åsøkeomåfå utsattiverksettingenav vedtaketinntil klagefristeneruteellerklagener
avgjort.

Med vissebegrensningerharDe rett til å se dokumentenei saken.Demå i tilfelle vendeDem
til det forvaltningsorgansomharsendtdennemeldingen.Der kanDe ogsåfa nærmereveiled-
ning omadgangentil å klage,omfranigangsmåtenvedklageog omreglenefor saksbehand-
lingen ellers.

De kansøkeomå få dekketutgifter til nødvendigadvokatbistandetterregleneom fritt rettsråd.
Hergjelderimidlertid normalt visseinntekts- og formuegrenser.Fylkesmannenskontoreller
vedkommendeadvokatkangi nærmereveiledning.Deterogsåadgangtil å krevedek-
ning forvesentligekostnaderi forbindelsemedklagesaken,feks. til advokatbistand.Men nor-
malt erdetet vilkår at detorgansombartruffet det førstevedtaket,hargjort en feil slik at det
blir endret.Klageinstansenvil omnzdvendigorientereDemomrettentil åheveslik dekning
for sakskostnader.

Stortingetsombudsmannfor forvaltning(Sivilombudsmannen)harikke adgangtil å behandle
sakersom eravgjortav Kongeni statsråd.DersomDefar Deresklageavgjorti statsrådfordi
Kongener klageinstans,kanDederfor ikke senerebringe sakeninn for
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