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Postmottaket

Fra: Nils Nyborg [nilsn@somna.kommune.nol

Sendt: 12. desember2003 12:46

Til: Postmottaket

Emne: sak 2003.02997 (høring miljøforskrifter)
Vi beklager at høringsuttalelsen kommer en dag etter fristen. Dette skyldes at den var oppe til politisk

behandling den 11 desember 2003.

Håper dere likevel tar hensyn til innholdet.

Nils Nyborg
Jordbruks)ef
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HORING PÅ FORSKRIFT OM SPESIELLE MILJØTILTAK I
LANDBRUKET OG FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL NÆRINGS-ET
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OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET.

.

y~4~gg~ Utkasttil forskrifter
Høringsbrevav 28.10.2003

I stortingsmeldingnr i (2001 - 2002)Nyeoppgavertil lokaldemokratiet-
regionaltog lokalt nivå, vedtokstortingetatenrekkenyeoppgaverinnen
Iandbruksforvaltningenskal overførestil kommunene.Dettegjelderblant anneten del
økonomiskevirkemidler; Miljømidleneunderlandbruketsutviklingsfond ( LUF) og
skogmidleneunderLUF. Fra2004vil kommunenfå tildelt enårligdisposisjonsramme
fra Fylkesmannen.Brukenav midleneskal forvaltesmedgrunnlagi de forskriflene
somnå er til høring.Kommunenhar fått stor frihet til å selv å styrebrukenav midlene,
og forskrifteneleggerfa begrensinger.
Nedenforharvi førstkommetmednoenvurderingerknyttet til overføringenav
midleneførvi har gått konkretpåordlydeni forskriftene.

POSITIVT

:

* Vi kan tilpassebrukenav midlenetil “våre” miljøutfordringer.
* Gjørdetmer interessantåværepolitikernårmankan fatte vedtakom tildeling

av midler.

NEGATIVT

:

* Kanbli storeforskjeller fra kommunetil kommunenoesomkanslå “urettferdigut”

for noengårdbrukeresomikke far sammestøttesomgårdbrukerei nabokommunen.

* økt arbeidsbvrdefor kommunen

:

- I daghjelpervi søkeråutformeen søknadog senderdentil FMLA somså
følgeropp resten.

- Etterårsskiftetmåvi nedsettearbeidsgruppeog gjennomføreprosesserfor
å få på plassen tiltaksstrategi.Vi måsågå ut ogmarkedsfrremidlene.
Søkervil sannsynligvisfortsatttrengehjelp medåutarbeidesøknad.
Søknadenemå(kanskje)ut på høring. Lage saksframlegg.Innkalle til og
gjennomføremøteri politisk utvalg sombehandlersakene.Sendeut referat
fra møtenetil søkere,politiker, FMLA mm. Be Fylkesmannenom åregistrere
vedtakenei sitt “Tilskudds-program”.Sendefylkesmannenkrav omutbetaling
avtilkskudd etterhvert somprosjekteneferdigstilles.Påsluttenav åretskal
vi så lagerapporttil fylkesmannenfor brukenav midlene.Såskal
tiltaksstrategienrulleresfør vi er igangmednesteår.

* Kommunenkanikke forventemermidler enngjennomsnittetav detsomharkommet

til kommunendesisteårenemedmindrestatenøkersinerammerpådisseområdtne.
Vi har ikke fåttnoenslike signal.



KONKRETE KOMMENTARER TIL ORDLYDEN I FORSKRIFENE:
Til trossfor denegativemomentenesomertrekt fram overvil administrasjonen
støtteendringenesomnåkommer.Nedenforharvi kommetmednoenkommentarer
til de forskriftenesomnå er lagt fram:

JORDBRUK I LANDBRUK

:

* Det måværemulig for kommunenå gi dispensasjonfra noenav paragrafenei

forskriflen. Foreksempelfra kravetomåværeregistrerti enhetsregisteret.
Eksempel

:

I forskriflen §3 gårdet framhvemsomkan søke.Her gis aktiveog passive
eiereav landbrukseiendomsamtalle som har fatt tillatelsetil å gjennomføre
tiltak påeiendommenmulighettil å søkestøtte.Kraveter at søkerskal være
registrerti enhetsregisteret.

Kravetom åværeregistrerti enhetsregisteretblir kunstig.Dettegir feks
bensinstasjoner,butikker,rørleggereog andremulighettil å søke.Samtidig
utelukkerdetHistorielag,Organisasjonersom4Hog “Jegerog Fisk’,
passivegårdsbrukmedrikekulturlandskapogskolerfra åsøketilskudd.

* I forskriften § 6 gårdetfram at “det skal benyttessøknadskjemautarbeidetav SLF”.
Herbørordet“skal” byttesut medordet“kan”.

Sidenforskrifien harsåvide rammerkan tiltakenedetgis støttetil varierei stor
grad fra kommunetil kommune.Det sammekansøknadsfrister,prosentsatser
ogsaksbehandling.Derforbørdetværemulig for hverenkeltkommuneålage
søknadsskjematilpassetsin egensaksbehandling.

* I forskriflen § 6 gårdetfram at ‘Miljøplan skal vedleggesderdetteerpålagt.

Fra 1januar2005 eralle foretakinnenforlandbruketpålagtåhamiljøplan
trinn I for åunngåtrekk i produksjonstillegget.I tillegg er detpålagtatde skai
hamiljøplantrinn 2 for å få tilskuddtil miljøtiltak. Detvirker urettferdigå
påleggede aktivebrukernedettekravetsålengepassiveeiereav
landbrukseiendommerogandresomharfatt tillatelsetil åutføretiltak på
eiendommenikke haret tilsvarendepålegg.

* Somenhelhetvurderesdetsompositivt at forskriflenegir såviderammerfariokal

tilpasning.Det vurderesogsåsompositivt at faglageneinnenforjord og skogskal
trekkessåsterktinn i arbeidetsomdetnå gjøres.



SKOGBRUK

:

I h~ringsforslagtil forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketframgår
formåletav ~ 1-1 følgende:

Formåletmedtilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruketerut fra lokaleprioriteringerog
tilpasninger,åbidratil å fremmeøkt utnyttelseog verdiskapingi skogbruket,samtidigsom
miljøverdieneblir ivaretattog videreutviklet.”

I forskriftens § 2-1 heterdet: “Det skal ikke gis tilskuddtil skogplanting,..”
I forskriftens§ 5-1 heterdet: “Det er ikkeanledningtil å gi tilskuddtil taubanedrift”

Formuleringenei ovenståendeermotstridene,fordi §§ 2-1 og 5-I ikke er i trådmedforskrifiens
fonnålsparagraf,jfr formuleringen“lokaleprioriteringerog tilpasninger”og “bidra til å fremme
økt utnyttelseog verdiskaping”.

Landbruksministerensbegrunnelsefor formuleringeni § 5-1 er:

‘Skogdrift i bratt terreng kan ha negative miljøeffekter. Samtidig gir slike hogster dårlig
lønnsomhet. Som en følge av det har jeg ikke funnet det riktig å bruke statlige midlerfor
å stimulere slik hogst.”

Landbruksministerensbegrunnelseavslørermanglendetillit til detoffentlige-skogoppsynetsievne
og vilje til åutførepålagtekontroll- og forvaltningsoppgaver,ogmerennantyderatoffentlige
tilskuddharblitt brukt til ulønnsommeog miljøforringendetiltak.

PåSør-Helgelandble deti 2001 etablertet lokalt foretakmedtaubanedriftsomspesialområde.
Førdenneetableringenvardet ikke tilgang til taubaneutstyri forbindelsemedhogst.Det fins
godeeksemplerpåatutstyr somtaubaneog hogstmaskinville værtå foretrekkeframfor
utbyggingav nyeveianlegg.Taubaneutstyrkan på ingenmåteavskrivessomet aktuelt alternativ
i forhold til arbeidssikkerhet,miljøhensynog økonomiskresultat.

Forslagetsynestufiet påmanglendekunnskaperom skogbruk,og innføringav forskrittenmed
denforeslåtteordlyd i paragraf5-1 § vil betyat taubaneutstyretblir solgtut av regionen,medde
sværtnegativekonsekvensersomdettevil far for miljø, sikkerhetog lønnsomhet.

Deter vanskeligå senoenfornuftigbegrunnelsefor formuleringeni § 2-1.

PåSør-Helgelandhararbeidetmedoppbyggingav skogressursergitt verdifu]ie arbeidsplasser,
og nyeer i ferd med å skapes.Skogbruketi regionenjobberaktivt for åbidratil omleggingav
miljøvennligbioenergibasertpå lokaleråvarer,Denøkteressurstilgangenfra skogenei området
måtilskrives investeringeneog skogskjøtseleni perioden1960—2002.

Nåer dettydelig sluttpåsamfunnsbyggingen.Statenskal spare,og om detskapesmiljøvennlig
energiog andresluttprodukterfra skogensåskal altsåframtidsskogenofrestiifordelloir
kostnadskutti statsbudsjettet.økonomiskog miljøfaglig begrunnelsefor detteholderikke vann.



Forskriften knyttet til skogmå tilpassespå følgendeområder:
Statenbørgjeninnføretilskuddtil skogplanting,og satsenebørøkesbetydelig.

Etableringav skoger såverdifullt at Statenbøryteminimum75 %tilskuddtil formålet.

Statenbøropprettholdetilskuddtil taubanedrift,ogsatsenebørkunnevurdereslokalt.

Forskriflensformålom atmiljøverdieneskal ivaretasog videreutvikleser grunnleggendeviktig,
og brukav offentlig tilskuddmåikkegåpåbekostningav miljø. Dettekansikresgjennom
oppdatertlov- og forskriftsverk,håndhevetav et lokalt skogoppsynetmednødvendig
fagkompetanse.Kompetansekravetmåikke fjernesfor skogoppsynet.

Ut fra ovenståendeframsetteradministrasjonenfølgendeforslagtil

UTTALELSE:

Sømnakommunevedlandbruksnemndaeri all hovedsakpositivetil de
framlagtefarsknftene,menberomatforskrfienetilpassesi forhold til
momentenesomertrektfram i saksframlegget

LANDRRUKSNEMNDAS BEHANDLING

:

Administrasjonensforslagtil uttalelseenstemmigvedtatt.

Rettutskrift bekreftes

Nils Nyborg
Jordbrukssjef


