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Deresref.: saksnr.2003 02997.

Nårnå bevilgningsffihlmaktentil miljøvirkemidleneunderLUF (Landbruketsutviklingsfond)
overføresfra Fylkesmannentil kommunen,innebærerdetteenbetydeliggradav desentraliseringog
dermedflytting av avgjørelsesmyndighettil et nivå somliggernærmerebrukeren. Detteharværtet
viktig grunnleggendeprinsipp i oppgavemeldingen.Denneutviklingenhulsesvelkommen.
Det har fra flerehold værthevdetskepsistil denneomlegging: Noenkritikere harhevdetat enså
sterkoppdelingav de relativt småkvotenesomdisseordningeneinnebærerlett kanføre til en
pulveriseringav denneviktige miljøinnsatsen.Dettekani nesteongang,i følgedissekritikerne, lett
kunneføre til en utfasingav heledennemiljøinnsatseni landbruket. Dersomdetteblir resultatet,er
detsærdelesuheldig. Dettespesieltsettpåbakgrunnav dennylig innførteforskriflenmedkrav om
miljøplanpåsamtligebruk fra ogmedår2003. Innføring av miljøplan påalle drifisenhetenei
jordbruket,meddertil hørendestorkursaktivitet,har ført til en oppvåkninghos sværtmange
brukerei forhold til demiljøutfordringeneen gjennomdettelokalisererpå egetbruk. I kjølvannet
av denneaktivitetenforventerenat etterspørselenettertiltak påmiljøområdeti landbruketvil øke
vesentlig. En forutsetterderforatdenneoverføringenav myndighettil lokalnivåetsomnå skjerblir
fulgt opp gjennomen økningframoveravressursenesomblir stilt til disposisjonfor denne
miljøinnsatsen.Dersomdetteikkeskulleskje, vil de nevnteskeptikernetil heledenneomleggingen
dessverrefå rett.

Omleggingeninnebærerogsåen betydeliggradav forenkling, i og medat flereeksisterende
forskritleropphevesogvidereføresi enoverordnetgenerellforskrifi påj ordbruksområdetog
tilsvarendepåskogbruksområdet.
En finner grunntil å spørreom tidennå ikkeskulleværemodenfor åkunnegåendalengeri denne
forenklingen: Hvorfor ikke selandbruksnæringenunderett, ogetablereen fellesforskrifilordning
forjordbruk og skogbruk. Historisk setthar vi hattsterkesærinteressermellomjordbruks-etatene
og skogbruks-etatene.Dissemotsetningsforholdeneharmildnetbetydeligde sisteto til treti-årene.
Menfortsatthengerdetigjen noeulike kulturer fratidligeretider. Disseulike kulturenegir seg
blant annetuttrykkgjennomatjordbruks-systemeneog skogbruks-systemenefølgcrihe]tulike
regnskapsprinsipperi forvaltningenav sine ordninger:

Innenforjordbruketfølgerenetsaldo-prinsipp:
tildeltekvoterregnessombrukt nårdeter gitt tilsagn/bevilgningtil ettiltak, uavhengigav
om midleneerutbetalttil søkereneller ikke. I de tilfellene dergodkjentetiltak ikke blir
gjennomført,ogbevilgedemidler ikkeblir utbetalt,vil dissebevilgningenebli trekttilbake
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og ubruktemidler tilbakeførtsomdisponiblemidlerpååretskvotedetårettilbaketrekningen
skjer.
Innenforskogbruketfølgerenet kontant-prinsipp:
tildelte kvoterregnessombrukt førstnår de erutbetalt. I de tilfellene en har tiltak som
strekkersegover flere år, oppståret spesieltuttrykk: En harpåtattsegansvar. Etslikt
ansvarblir altsåenforpliktelsetil å foretaen utbetalingtil detaktuelletiltaketseinere~år
mennårdenneutbetalingenblir foretattregnesdenfra års-kvoteni detåretutbetalingeir
skjer.

Detviii framtidenleggesopp til ensterkeresamordningmellomjord og skog. Detteuttrykkes
blantannetgjennomat detergitt signalerom tildeling aven fellespott til miljøvirkemidlersant
kommuneneskal kunnedisponeretil miljøtiltak påjordbruks-ogskogbruks-området.En serdet
somsvært litehensiktsmessigi dennesituasjonenåskullevidereførebeggedeto ulike
regnskapsprinsippenefor jord- og skogbruk. En menerabsoluttat Landbruksdepartementets
ansvarligepåjord- og skogbruksområdetmåsettesegnedogbli enigeom enfelles
forvaltningsstrategi.Detteville forenkleadministrasjoneni kommunenei vesentliggrad,ogogså
leggetil rettefor en smidigeresamordningmellomjord og skogframover. Dersomdetteansessom
en stor omlegging,somvil krevemertid enndensomeravsatti og medaten harsagtat de nye
forskrifleneskal væreklareog settesi hall fra årsskiftet2003/2004,menerendetvil værebedreå
gågrundignok til verksnå,og heller forskyvedettetidsskjemaet.

En menerdetbørværetilsvarendekrav til søkerepåskogbrukssidensompåjordbrukssiden.Det
børstilles tilsvarendekravom registreringi Brønnøysund-registeretog Merverdiavgiftsmanntallet,
og videreenregistreringi detsentraleLandbruksregisteret,ogsåfor alle innenskogbruket.

Etannetviktig grunnprinsippi oppgavemeldingener at endringeneskal styrkeog vitalisere
lokaldemokratiet.Detteaspekteter videreomtalt i St. prop.nr. 66 (2002-2003)“Om
lokaldemokrati,velferdog økonomii koinmunesektoren2004”(Kommuneproposisjonen).Derstår
det (kapittel22.7.2):

Det leggesopp til at kommunene/årtildelt en samletramme(miljø- ogskogmidler)for
dermedåfå størremuligheterfor å følge opp lokaleprioriteringerog behov. Da detteer
jordbruksavtaleinidlerforutsetterLandbruksdepartementetat næringsorganisasjonenei
landbruket(jord- ogskogbruk)deltarpåstrategisknivå bådeifylkeneogkommunene.”

For åfølgeopp dette,haren i Siljan kommuneetablertenegenlandbruks-kontakt-gruppe.
FraLandbruksdepartementetshnringsbrev(dokumentnr. 1.) siteres:

Rammentil denenkeltekommunevil bli fastsattut fra flerårigetilskuddsstrategiersom
kommunenutarbeider.”

Viktige oppgaverfordennelokaleIandbrukskontaktgruppeni Siljan kommunevil væreåutredeen
slik flerårig tilskuddstrategi.En slik flerårig tilskuddsstrategifor dissemiljøvirkemidlenei
landbruketi Siljan vil bli gjenstandfor en årlig revisjongjennombehandlingog vedtaki
kommunestyret.Denlokale landbrukskontaktgruppenvil ogsåværeenviktig arenafor planlegging
avprosessenmedutarbeidingav en landbruksplanfor Siljan kommune,som endeiprosesstil en
seinereprosessmedrullering av kommuneplanen.Pådennemåtenvil en oppnåen vitaliseringav
bådedet lokaleuformelledemokratiet,gjennomdialogenmellomkommunenog næringsutøvernes
organisasjoner,ogdet lokaleparlamentariskedemokratiet,gjennomårligebehandlingeri
kommunestyret.

Somnevntovergår en primærtinn for at detblir etablerten fellesforskrift for landbruk4jord-og
skogbruk). Ellershar en følgendedetalj-merknadertil
“Forskrift om tilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket”:

§ 1-2: Grensenpå10 daaproduktivskogbørhevesbetydeligsamtidigsomogsågrensenfor
tilbakebetalingav skogavgifihevestilsvarende.
Eventueltkanrettentil tilskuddogsåknyttestil sammevilkår somnevnt i §3 i
“Forskrift omtilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket”,nårdetgjelderregistreringi
enhetsregisteretog rett til produksjonstilskudd.
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Bruk av kjemiskemiddelbørikke væretilskuddsberettiget.
Planleggings-og administrasjonskostnaderbørbegrensestil 15%av
lønnskostnadene.

§ 3-1: Defrneregrensenmellomombyggingog vedlikehold,samthvasomer
ombygging/nybyggingnårdetgjelderoppgraderingfra traktorvegtil bilveg.
Klargjørehvorvidt ogsåvegertil reneutmarksformål(eks.hyttebygging)faller
innundertilskuddsordningen.

§ 3-2: Føyetil de forbeholdom brukav veg somgjaldt i tidligere “Forskrifi om tilskudd
til byggingav skogsveier”.

§ 4-4: Avklare om miljøregistreringeretter“Siste-Sjanse”metodikkkan likestilles med
miljøregistreringerforetattetterMiS-metodikk.



§ 2-1: Bør stille krav om ei minstegrense(eks.2daa)før detblir gitt tilskudd
Bruk av kjemiskemiddelbørikkeværetilskuddsberettiget.
Planleggings-ogadministrasjonskostnaderbørbegrensestil 15%av
lønnskostnadene.

§ 3-1: Defineregrensenmellomombyggingogvedlikehold,samthva somer
ombygging/nybyggingnårdetgjelderoppgraderingfra traktorvegtil bilveg.~
Klargjørehvorvidtogsåvegertil reneutmarksformål(eks.hyttebygging)faller innunder
tilskuddsordningen.

§ 3-2: Føyetil de forbeholdombrukavvegsomgjaldt i tidligere“Forskrift om tilskudd
til byggingav skogsveier”.

§ 4-4: Avklare ommiljøregistreringeretter“Siste-Sjanse”metodikkkanlikestilles med
miljøregistreringerforetattetterMIS-metodikk.

I forbindelsemedomleggingablir flere tidligeretil delsspesifikkeforskrifler oppheva
ogerstattamedenny generellforskrift.
Foråbeholdedetsammestyringsverktøyetsomtidligere vil engå inn for åetablerede tidligere
forskrittenesomkommunaleforskrifter - sålangt de ikke erdirektei strid medde(n) sentrale
forskriflene(e).
Påskogbruksområdetvil dettegjelderfølgendeforskrifter:

• Forskrift ombehandlingav søknaderog utbetalingav statstilskuddm.v. til skogsveier
• Forskrifl omtilskuddtil førstegongstynning
• Forskrift omtilskuddtil drift i vanskeligterreng
• Forskrift omtilskott til skogkultur
• Forskrifl om tilskuddtil byggingav skogsveier
• Forskrift om tilskuddtil miljøtiltak i skogbruket.

Medhilsen

Audunøsttveit
Landbruksleder
235942587

Vedlegg:
I. lJtskrift av denpolistiskebehandlingenav dennesakeni Siljan kommune: Samlet

saksframstillingfra sak32/03 i motei Utvalg for Næringog Teknikk i Siljan kommunei
møte25.11.2003.

2. Referatfra konstituerendemøtei denlokale landbrukskontaktgruppeni Siljan kommuneden
03.12.2003,derdennehøringssakenblebehandletsomsak4.

Kopi til:
1. Fylkesmanneni Telemark,Landbruksavdelingen,StatensHus,3708Skien
2. Medlemmenei denlokale landbrukskontaktgruppeni Siljan kommune:

2.1. BrynjarRismyhr,Snurråsen47, 3748Siljan
2.2. Kjell Å Sølverød,Rustadveien270, 3748 Siljan
2.3. AnneGretheRønningene,Gurholtveien193, 3748Siljan
2.4. Astrid Vale,Århusveien305,3721 Skien
2.5. Fin KamOord,FritzøeSkoger,Industrivegen24, 3748Siljan
2.6. HalgeirBergland,her
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Arkivsak: 03/00909

HØRING PÅ UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTA
I LANDBRUKET OG FORSKRIFr OM TILSKUDD TIL NÆRINGS-OG
MILJØTILTAK I

Saksbehandler: Audunøsttveit Arkiv: ViS &13
Saksar.: Utvalg Møtedato
0032/03 Utvalg for næringog teknikk 25.11.2003

Innstilling:

Siljan kommunevedUtvalg for NæringogTeknikkgir rådmannenfullmakt til å utarbeide
høringssvartil Landbruksdepartementet.I-Iøringssvaretskal gjenspeilemomenter
framkommetunderdiskusjoneni utvalgsmøtet.Høringssvaretskal refereresi neste
utvalgsmøte.

Behandling/vedtaki Utvalg for næringog teknikk den25.11.2003sak0032/03

Behandling:

Utvalgetberadministrasjonenutarbeidehøringssvartil Landbruksdepartementet.
Høringssvaretskal refereresi nesteutvalgsmøte.

Vedtak:

Siljan kommunevedUtvalg for Næringog Teknikkgir rådmannenfullmakt til åutarbeide
høringssvartil Landbruksdepartementet.Høringssvaretskal gjenspeilemomenter
franikommetunderdiskusjoneni utvalgsmøtet.Høringssvaretskal refereresi neste
utvalgsmøte.

Utredning:
Saksdokumenter:

1. Høringsbrevfra Landbruksdepartementet,datert28.10.2003,medhøringsfrist
il. 12.2003.

2. Forslagtil “Forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket”.
3. Forslagtil “Forskrifl om tilskuddtil nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket”.

Saksutredning:

Faktiskeopplysninger:
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Detteerenoppfølgingfra Landbruksdepartementet,somdel av gjennomføringenav St.meld.
må. 19 (200i-2002) (fra KRD) “Nye oppgaverfor lokaldemokratiet— regionaltog lokalt nivå”
(Oppgavemeldingen).I behandlingenav dennevedtokStortingetatmangenye oppgaver
innenlandbruks-og miljøforvaltningenskal overførestil kommunene.Det er innen
landbruksområdetdennedesentraliseringsprosessenharværtmestkonkretuttrykt til nå.

Det er førstog fremstinnento hovedområderav landbruksforvaltningenat overføringav
myndighettil kommunenefra 01.01.2004blir realisert:

i. Juridiskevirkemidler. Underdenneparaplyenoverføresnå all avgjørelsesmyndighet,
med sværtfå unntak,etterkonsesjonsloven,odelsloven,jordlovenog skoglovenfra
regionalttil kommunaltnivå.

2. Deøkonomiskevirkemidlene. Miljømidleneog skogmidleneunderLandbrukets
utviklingsfond(LUF). Heroverføresnå all bevilgningsflillmakt,innenforgitte
rammer,til kommunen.Det erdennedelenav myndighetsoverføringentil kommunen
somomhandlesi dennehøringssaken.

Denforeslåttenye forskriftenpåjordbrukssiden:“Forskrift om tilskuddtil spesielle
miljøtiltak i landbruket”eren videreføringog sammenstillingav følgendetidligere
forskrifler/tilskuddsordninger,somFylkesmannenharhatt mnnvilgningsmyndighetenpå, og
sommeddetteblir opphevetfra årsskiftet2003/2004:

• STiLK: SpesielleTiltak I LandbruketsKulturlandskapmed fredaog verneverdige
bygninger.

• IMT: lnvesteringsstøttetil MiljøTiltak.
• MOMLE: Miljørettet OMLEgging i komområdene.
• Områdetiltak.

Denforeslåttenye forskriftenpå skogbrukssiden:“Forskrifl om tilskuddtil nærings-og
miljøtiltak i skogbruket”er en videreføringog sammenstillingav følgendetidligere
forskrifler/tilskuddsordninger,somFylkesmannenharhattinnvilgningsmyndighetenpå,og
sommeddetteblir opphevetfra årsskiftet2003/2004:

• Statstilskuddtil skogsveier.
• Praktikanteri skogbruket.
• Førstegangstynning.
• Tilskuddtil drift i vanskeligterreng.
• Tilskuddtil skogkultur.
• Tilskuddtil miljøtiltak i skogbruket.

Desomkansøketilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruketer:
• Foretaksomertilskuddsberettigettil produksjonstilskuddi jordbruket,dvs, foretak

som erregistrerti Brønnøysundregisteretog i Merverdiavgiftsmanntalletsom
landbruksforetak.
Eierav landbrukseiendom.
Foretaksomerregistrerti Brønnøysundregisteretog somhar fatt tillatelseav
landbrukseiendommenseiertil gjennomføringav tiltak.

Desomkansøketilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruketer:
• Alle skogeieresomharmerenn l0daaproduktiv skog.
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Vurdering.

Nårnåbevilgningsfullmaktentil miljøvirkemidleneunderLUF (Landbruketsutviklingsfond)
overføresfra Fylkesmannentil kommunen,innebærerdetteen betydeliggradav
desentraliseringogdermedflytting avavgjørelsesmyndighettil et nivå somliggernærmere
brukeren.Detteharværtet viktig grunnleggendeprinsippi oppgavemeldingen.Denne
utviklingenhilsesvelkommen.
Det har fra flerehold værthevdetskepsistil denneomlegging: Noenkritikere harhevdetat
en såsterkoppdelingav de relativt småkvotenesomdisseordningeneinnebærerletttanføre
til en pulveriseringav denneviktige miljøinnsatsen.Dettekan i nesteongang,i følgedisse
kritikerne, lett kunneføre til enutfasingavheledennemiljøinnsatseni landbruket. Dersom
detteblir resultatet,erdet særdelesuheldig. Dettespesieltsettpåbakgrunnav dennylig
innførte forskriftenmedkrav ommiljøplan på samtligebruk fra ogmedår2003. innføringav
miljøplan påalle drifisenhetenei jordbruket,meddertil horendestorkursaktivitet,harført til
en oppvåkninghossværtmangebrukerei forhold til demiljøutfordringeneen-gjennom-dette
lokalisererpåegetbruk. I kjølvannetavdenneaktivitetenforventerenat etterspørselenetter
tiltak påmiljøområdeti landbruketvil økevesentlig. En forutsetterderforatdenne
overføringenav myndighettil lokatnivåetsomnåskjerblir fulgt opp gjennonren-økning-
framoverav ressursenesomblir stilt til disposisjonfor dennemiljøinnsatsen.Dersomdette
ikkeskulleskje, vil denevnteskeptikemetil heledenneomleggingendesverrefå rett.

Omleggingeninnebærerogsåenbetydeliggradav forenkling,i og medat flereeksisterende
forskrifler opphevesog videreføresi en overordnetgenerellforskrifl påjordbruksområdetog
tilsvarendepåskogbruksområdet.
En finner grunntil å spørreomtiden nå ikke skulleværemodenfor åkunnegåendalengeri
denneforenklingen: Hvorfor ikke seIandbruksnæringenunderett, og etablereen felles
forskrifl/ordningforjordbrukog skogbruk. Historisksetthar vi hatt sterkesærinteresser
mellomjordbruks-etateneog skoghruks-etatene.Dissemotsetningsforholdeneharmildnet
betydeligde sisteto til treti-årene. Menfortsatthengerdet igjen noeulike kulturerfra
tidligeretider. Disseulike kulturenegir segblant annetuttrykk gjennomatjordbruks-
systemeneog skogbruks-systemenefølgerhelt ulike regnskapsprinsipperi forvaltningenav
sineordninger:

• Innenforjordbruketfølgerenetsaldo-prinsipp:
tildelte kvoterregnessombrukt nårdetergitt tilsagn/bevilgningtil et tiltak, uavhengig
avom midleneer utbetalttil søkereneller ikke. I de tilfellene dergodkjentetiltak ikke
blir gjennomført,og bevilgedemidler ikkeblir utbetalt,vil dissebevilgningenebli
trekttilbakeog ubruktemidler tilbakeførtsomdisponiblemidlerpååretskvotedet
årettilbaketrekningenskjer.

• Innenforskogbruketfølgeren et kontant-prinsipp:
tildelte kvoterregnessombrukt førstnårde er utbetalt. I de tilfellene enhar tiltak som
strekkersegover flere år, oppståret spesieltuttrykk: En harpåtattsegansvar. Et slikt
ansvarblir altsåen forpliktelsetil å foretaen utbetalingtil detaktuelletiltaketseinere
år, mennårdenneutbetalingenblir foretatt regnesdenfra års-kvoteni detåret
utbetalingenskjer.

Det vil i framtidenleggesopp til ensterkeresamordningmellomjord og skog. Dette
uttrykkesblantannetgjennomat detergitt signalerom tildeling av en felles-potttil
miljøvirkemidlersomkommuneneskal kunnedisponeretil miljøtiltak påjordbniks-og
skogbruks-området.En serdetsomsvært lite hensiktsmessigi dennesituasjonenåskulle
videreførebeggede to ulike regnskapsprinsippeneforjord- og skogbruk. En menerabsolutt
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atLandbruksdepartementetsansvarligepåjord- ogskogbruksområdetmåsettesegnedog bli
enigeomenfelles forvaltningsstrategi.Detteville forenkleadministrasjoneni kommunenei
vesentliggrad,og ogsåleggetil rettefor en smidigeresamordningmellomjord og skog
framover.Dersomdetteansessomenstoromlegging,som vil krevemertid enndensomer
avsatti og medat en har sagtat de nye forskrifteneskal væreklareog settesLkra~ftfra
årsskiftet2003/2004,menerendetvil værebedreågå grundignok til verksnå,og heller
forskyvedettetidsskjemaet.

Enmenerdetbørværetilsvarendekravtil søkerepåskogbrukssidensompåjurdbrukssiden.
Det børstilles tilsvarendekrav omregistreringi Brønnnysund-registeretog
Merverdiavgifismanntallet,og videreen registreringi detsentraleLandbruksregisteret,også
for alle innenskogbruket.

Et annetviktig grunnprinsippi oppgavemeldingenerat endringeneskal styrkeog vitalisere
lokaldemokratiet.Detteaspektetervidereomtalt i St. prop.nr. 66 (2002-2003)“Om
lokaldemokrati,velferdog økonomii kommunesektoren2004” (Kommuneproposisjonen).
Derstårdet (kapittel22.7.2):

Det leggesopp til at kommunenefår tildelt en samletramme(miljø- og
skogmidler)for dermedå få størremuligheterfor å følgeopp lokaleprioriteringer og
behov. Da detteerjordbruksavtaletnidlerforutsetterLandbruksdepartementetat
næringsorganisasjonenei landbruket(jord- ogskogbruk)deltarpåstrategisknivå
bådeifrikeneogkommunene.”

For åfølgeopp dette,har en i Siljan kommuneetablerten egenlandbruks-kontakt-gruppe(se
egensaki sammeutvalgsmøteomoppnevningav representantfra UtvalgforNæringog
Teknikk i Siljan kommunetil dennegruppen).
FraLandbruksdepartementetshøringsbrev(dokumentnr. 1.) siteres:

“Rammentil den enkeltekommunevil bli fastsattut fra flerårige tilskuddsstrategier
somkommunenutarbeider.”

Viktige oppgaverfor dennelokale landbrukskontaktgruppeni Siljan kommunevil væreå
utredeen slik flerårig tilskuddstrategi.En slik flerårig tilskuddsstrategifor disse
miljøvirkemidlenei landbruketi Siljan vil bli gjenstandfor en årligrevisjongjennonr
behandlingog vedtaki kommunestyret.Denlokale landbrukskontaktgruppenvil ogsåvære
enviktig arenafor planleggingav prosessenmedutarbeidingav en landbruksplanfor Siljan
kommune,somendelprosesstil enseinereprosessmedrulleringav kommuneplanen.På
dennemåtenvil enoppnåen vitaliseringav bådedet lokaleuformelledemokratiet,gjennom
dialogenmellomkommunenognæringsutøvemesorganisasjoner,og detlokale
parlamentariskedemokratiet,gjennomårlige behandlingeri kommunestyret.

Somnevntovergårenprimærtinn for at detblir etablerten fellesforskrift for landbruk(jord-
og skogbruk). Ellers haren følgendedetalj-merknadertil
“Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket”:

§ i -2: Grensenpå i 0 daaproduktiv skogbørhevesbetydeligsamtidigsomogsågrensenfor
tilbakebetalingavskogavgifthevestilsvarende.
Eventueltkan rettentil tilskuddogsåknyttestil sammevilkår somnevnti §3 i
“Forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket”,nårdetgjelderregistrering
i enhetsregisteretog rett til produksjonstilskudd.

§ 2-i: Bør stille kravom ei minstegrense(eks.2daa)før detblir gitt tilskudd



NOTAT

TIL

FRA:

LOKAl. I ,ANDBRUKS-KONI’AKTGRUPPE I SIJ.JANKOMMUNE

SEKRETÆR:AUDEN ØSYI’VEI>I’

EMNEt REFERAT FRA KONSTIFUERENDEMØTE 03.12.2003.KJ,.1800.

DATO: 03.12.2003.

KONSTITUERENDEMØTE I ET UFORMELTPARTNERSKAPSFORUM:
LANDBRUKSKONTAK-GRUPPEI SILJAN KOMMUNE.

Bakgrunnfor oppstartav detteforumeter følgende:
I St.meld. nr. i9 (2001-2002)“Nye oppgaverfor lokaldemokratiet— regionaltog
lokalt nivå” vedtokStortingetat en rekkeoppgaverinnenlandbruksforvaltningenskal
overførestil kommunene.Blant annetskalkommunenehavedtaksmyndighetforde
miljørettedevirkemidlenesamtskoginidlenei en samletramme. Dissemidleneligger
i dagunderLandbruketsutviklingsfond(LUF). KommuneneIår ansvaretfra
01.01.2004.

Sakener videreomtalt i St. prop.nr. 66 (2002-2003)“Om lokaldemokrati,velferdog
økonomii kommunesektoren2004” (Kommuneproposisjonen).Derstårdet (kapittel
22.7.2):

Det leggesopp til at kommunenefår tildelt en samletramme(miljø- og
skogmidler)for dermedåfåstørremuligheterfor å følgeopp lokaleprioriteringer
og behov. Da detteerjordbruksavtalemidlerforutsetterLandbruksdepartementet
at næringsorganisasjonenei landbruket(jord- og skogbruk) deltar på strategisk
nivå bådeifylkene og kommunene.”

Kontaktgruppenharfølgende
1. For Utvalg for Næring
2. For Siljan Bondelag:
3. ForSiljan Bondelag:
4. For Siljan Skogeierlag:
5. ForNORSKOG-Siljan:
6. For landbruk/jordbruk/næring:

7. For skogbruk:

sammensetning:
og Teknikk: BrynjarRismyhr

Kjdll A Solverod

AnneGretheRonningene
Astrid Vale
Finn Kamfjord
Audun østtveit
HalgeirBergiand

til stede03.i2.2003
BR
KAS

AGR
AV
FK
AO
1-113

Referat fra møtet 03.12.2003.

Sak i.:
Kontaktgruppens sammensetningog formelle status.
Vedtaki møtet

:

Landbruks-kontakt-gruppeni Siljan kommuneer etuformelt partnerskapsforumav de
deltakendeorganisasjoner.Hverorganisasjonstårfritt i hvilke(n)person(er)de vil la
segrepresentereav, ogom devil møtemedi eller2 person(er).



Sak 2.:
Utarbeiding av strategi for bruk av miljøvirkemidlene i landbruket i Siljan
kommune,jordbruk og skogbruk.
Bak2runn til møtet

:

Kontaktgruppenskal utarbeideutkasttil strategi for bruk av miljøvirkemidlene i
Siljan kommune. Det erkommunestyretsomfattervedtakom dette,etterinnstilling
fra Utvalg forNæringog Teknikk.
Ønskettidsplan: Kommunestyrevedtakved påsketider2004,om strategifor perioden
2005-2008.Entar siktepåenårlig, løpenderevisjonav denne.
Detteblir startenpånormal-prosessen,gjeldendefra ogmedår2005.
År 2004blir etunntåksår:Fylkesmannenbarbedtomtilbakemeldinginnen 10.
desemberførendeligfordelingmellomkommunenefor år2004.
Vedtaki møtet

:

Foreløpigtilråding (enønskeråkommetilbakemeden reviderttilrådingfør
oversendingtil politisk behandlingi kommunenetteratendeligkvote-tildelingtil
kommunenehar funnetsted):

• Innen skogbruket i Siljan (overordna:satsingpåkompetanse):
o 1. prioritet: bestandspleie
o 2. prioritet: kvalitetsskogskjøtsel,i hovedsakstanimekvisting
o 3. prioritet: forsøkmedmarkberedning,i mindreomfang.

• Innenjordbruketi Siljan:
o 1. prioritet: Renseparker,erosjonssikring/IMT,områdetiltak
o 2. prioritet: Fredaogverneverdigebygninger
o 3. prioritet: Opprydding/fjerningav gammelpiggtråd.

Sevedlagtetabellog kommentarer.

Sak3.:
Oppstart av prosessmed landbruksplan for Siljan kommune.
BakErunn til møtet

:

Kommuneplanen skal revideresi løpet av 2004,medsiktepåvedtaki kommunestyret
før sommeren2005. En tar sikte på en prosessfor landbruksplanen somblir liggende
i forkantav kommuneplan-prosessen.
Vedtak i møtet

:

Sakenble forhåndsdrøtlet.Realitetsbehandlingutsettestil nestemøte i

kontaktgruppen.

Sak4.:
Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket og
forskrift om tilskudd til nærings- og miljotiltak i skogbruket.
Bak2runn til møtet

:

Høringsfristen er li. desember2003. Sombakgrunnsmateriell til dennesakener det
førmøtetutsendt til kontaktgruppens medlemmer følgendemateriell:

• Høringsbrevfra Landbruksdepartementet,datert28.10.2003.

• Utkasttil forskrift omtilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket.

• Utkasttil forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.
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• Notat fra skogbrukssjefen.

• Samletsaksframstillingfra Utvalgfor Næringog Teknikk sin behandlingav
dennesaken,sak32/03.

Vedtaki møtet

:

Kontaktgruppenfatterikke noeegetvedtaki dennesaken. Det presiseresat hver av
de deltakendeorganisasjoneravgir sineegnehoringssvargjennomegne
organisasjoner
Et momentsomframkomunderdiskusjoneni dennesakener følgende:
I forbindelsemedomleggingablir fleretidligeretil delsspesifikkeforskrifteroppheva
og erstattameden ny generellforskrift.
For å beholdedet sammestyringsverktøyet somtidligere vil en foreslåat di tidligere
forskrifleneblir etablertsomkommunaleforskrifler - sålangt de ikke erdirektei strid
med“Forskrifi omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket”.
Dettegjelder følgendeforskrifter:

• Forskrift ombehandling av søknaderog utbetaling av statstilskudd m.v. til
skogsveier
Forskrifl om tilskuddtil førstegongstynning
Forskrift om tilskudd til drift i vanskelig terreng
Forskrift om tilskott til skogkultur
Forskrifl om tilskuddtil byggingav skogsveier
Forskrifl om tilskuddtil miljøtiltak i skogbruket.

Sak5.:
Framdriftsplan for kontaktgruppens arbeid.
Vedtak i møtet

:

Kontaktgruppens sekretariat I kommunenslandbruksforvaltning gis fullmakt til å
vurdere behovet. Kontaktgruppen skal innkalles når endeligkommune-tildeling av
miljøvirkemidlene foreligger for år 2004.

Eventuelt.
Ingen saker under eventuelt.

Møtetsluttkl. 2055.

Audun østtveit
referent
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Kontakt-informasjonfor kontaktgruppensmedlemmer:

1. For Utvalg for Næringog Teknikk: BrynjarRismyhr BR
3594.1447,bryris<~2online.no

Snurråsen47, 3748 Siljan

2. For Siljan Bondelag: Kjell Å Solverød KAS
3594.0584,9415.2842.

Rustadveien270,3748 Siljan

3. For Siljan Bondelag: Anne GretheRonningene AGR
9160.4532,te-ro2(2»frisurf.no

Gurholtveien193,3748 Siljan

4. For Siljan Skogeierlag: Astrid Vale AV
3552.7106før kl.0900 / etterkl.2100.

Århusveien305,3721 Skien

5. For NORSKOG-Siljan: Finn Kamfjord FK
3594.2716/9130.2022,Finn.Kamfjord<iiWritzoe.no

FritzoeSkoger,Industriveien24, 3748Siljan

6. For landbruk/jordbruk/næring: Audun østtveit AO

audun.osttveir@siljan.kommune.no, 3594.2587,4160.3877
Siljan kommune,Sentrumsveien105,3748 Siljan

7. Forskogbruk: HalgeirBergland HB

halgeir.bergland<fl~si1jan.kommune.no,3594.2586,9172.3972
Siljan kommune,SentrumsveienlOS, 3748 Siljan
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