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HØRING ~ÅUTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTAK I LANDBRUKET OG FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL
NÆRINGS-OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET

Vi viser til brevav 28. oktober2003.

Erfaringene medSTILK
Vi vil innledningsvisunderstrekebetydningentil en av tilskuddsordningeneunder
LUF somnåblir en del av de kommunalemiljøtiltakene.Spesielletiltak i
landbruketskulturlandskap(STILK) harfra begynnelsenav 1990-talletog i økende
gradgjennomtiåretspilt en uvurderligrolle for mulighetentil vedlikehold,
istandsettingogskjøtselavkulturminnerog kulturmiljøer, inkludertbygninger,i
landbruksområdene.Viktige samarbeidsrelasjonermellomregional
kulturminneforvaltning(fylkeskomniuneneog Sametinget)og fylkesmannens
landbruksavdelingereretablertfor åfå til etbestmulig faglig grunnlagfor fordeling
av midler og oppfølgingav tiltak. Dettekonkretesamarbeidethari mangefylker
utfylt detmergenerellesamarbeideti defylkesvisekulturlandskapsgruppene.

Regionalkulturminneforvaltningga for tre årsidenen vurderingav STILK i
forbindelsemedenspørreundersøkelseomsamarbeidetmedlandbruket.En av de
viktigsteutfordringeneervarierendekvalitet påtiltak. I stor grader kvalitetssikring
avhengigav samarbeidmedregionalkulturmmnneforvaltning.En flaskehalsherer
kapasitet.Riksantikvarenharderfor tidligereforeslåttfor Statens
landbruksforvaltningat detbørutarbeidesregionaleveilederefor miljøtiltak i
landbruket,medbasisi arbeidetmedSTILK-veiledernesomble skrinlagtfor etpar
årsiden.Dettebehovetaktualiseresytterligereav delegeringav virkemidlertil
kommunene.

Overføring av oppgavertil kommuneneog samarbeidmed
kulturminneforvaltningen
Riksantikvarenhar forståelsefor ønsketom åstyrkedet lokalemiljøarbeideLi
landbruketvedådesentraliserevirkemidlene.De færrestekommunervil imidlertid
hakulturminnefagligkompetanse.Vi er derfor sværtopptattav at
samarbeidsrelasjonenetil regionalkulturmmnneforvaltningopprettholdes.
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Akerhusfylkekoninrnnehar i flereårhatt enforsøksordninghvorkommunenehar
hatt ansvaretfor STILK-midlene.Dettehar fUngert tilfredsstillendenårdetgjelder
kulturminnetiltakene,fordi detharværtnærkontaktmellomde 6 interkommunale
landbrukskontoreneog fylkekommunenskultw-minneforvaltning.Enkanimidlertid
merkesegat etterat STILK ble desentraliserttil kommunenehar all kontakLopphørt
mellom fylkesmannenslandbruksavdelingog fylkeskommunens
kulturminneforvaltning.Detteerurovekkende,medtankepådetgenerellebehovet
for samarbeidomjordbrukslandskapetpåregionaltnivå.

Det faktum atdelegeringogendringavvirkemidlerskjer samtidigskaperhelt
spesielleutfordringerknyttet til:
• Ivaretakingav detreellefonnåleti tilskuddsordningen,at

kulturlandskapstiltakenegår til bevaringav og tiLgjengeLighettil kulturminne-og
naturverdier.

• Kommunenehardyrkings-og forurensingsoppgavergodt dekket,mens
kompetanseinnenforvaltningavkulturminner,kultunniljøerog gamle
kulturmarkerer dårligdekket.

• Samarbeidsrelasjonermellomlokalt og regionaltnivå for åsikre fagligkvalitet
påtiltakene.

Forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruket
Generelt
Riksantikvarenmenerdeterenåpenbarog viktig svakhetved forskriflen at denikke
nærmereangirhva sommenesmedbegrepene“miljøtiltak” og “miljøverdier”. Selv
omdetteer kjent for miljø- og landbruksforvaltningensentraltog regionalt,kan vi
ikke forutsetteat deter en almen,delt erkjennelseat dissebegrepeneogsådekker
tiltak for kulturminnerogkulturhistoriskeverdier.Selv om kommunenealleredeer
fortroligemedSTILK-tiltakene,menervi begrepenebørforklares.I mange
kommunervil “miljøverdier” førstog fremstforståssomnaturverdierog
“miljøtiltak” faktisk førstog fremstsom forurensningstiltak.Mangfoldetogbredden
i formål og tiltakstyperer ikke synlig. Påforespørselhar Statens
landbruksforvaltningopplystat dettevil bli lestgjennomkommentarereller
utfyllendebestemmelserknyttettil forskriftene.Disseburdeimidlertid fulgt
forskriftenei dennehøringen.Ettervårt synbørdet innledningsvisi forskriften
spesifiseresklarthva sommenesmedmiljøverdierog miljøtiltak.

DengjeldendeSTJLK-forskriftengjengirveldig klart hvaslagstiltak someitaktuelk,
ogsåinnendefemtemaene

- fellestiltak
- tiltak for åbevareog fremmebiologiskmangfoldogholdegammelkulturmatki

hevd
- tiltak for åfremmetjigjengelighet
- tiltak for åbevarekulturminnerog kulturmiljøer
- tiltak for åbevarefredaog vemeverdigebygningersombrukesi næring.
Videreer detbådei selveSTILK-forskriften og i kommentareneetvilkår at
kulturminneforvaltningenskal gi tillatelsenårtiltaket berørerfredakulturmirmerog
kulturmiljeer,ogdet forutsettessamrådmedkulturminneforvaltningenved alle
kulturminnetiltak.I kommentarenestårogsåvilkår knyttet til måtentiltakene
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gjennomførespå,bl.a. at arbeidetskal skjeetterprinsipperku]turminneforvaltningen
leggertil grunn.Alt detteer detviktig åformidle til kommunene.

S i Formål
Begrepet“miljøverdier” børforklares,jf. merknadover. Hvis dettegjøres,er
formuleringengrei.

~ 2 Virkeområde
Det erpositivt at tilskuddkan gis til områdervernetetterkulturminneloven,noesom
er en videreføringavSTILK-forskriften. I forhold til plan-og bygningslovenbør
imidlertid ogsåområderregulerttil spesialområdebevaringinkluderes.

~ 3 Vilkår
Det ersværtpositivt attilskuddkan gis til alle eiereav landbrukseiendommerog til
enhversomhar fatt tillatelsetil ågjennomføremiljøtiltak av
landbrukseiendommeneseier.Ofte er detstorekulturhistoriskeverdierknyttettil
gårdbruksomikke oppfyllerkravettil produksjonstilskudd.

Nårdetgjelderoffentlig eierinteresser,menervi detbørværeen åpningfor
dispensasjon,f.eks.hvis en stiftelsemedkommunaldelfinansieringstårsom søker.

Somi STILK-forskriften børforholdettil fredakulturminnerværeavklart, og detbør
forutsettessamrådmedregionalkulturminneforvaltningved allekulturminnetiltak
(se§ 4 i STILK-forskritten).

~ 4 Tilskuddtil planleggings-og tjiretteleggingsurosiekter
Deterbraat detteformålet synliggjøres.Det harvist segtidligereat deteret stort
behovfor planleggingfor at tiltakeneskal bli mestmulig samordnetogholdegod
kvalitet. Det bedrerogsåmulighetenfor synergieffekterogøkteeffektergenerelt.

~5 Tilskuddtil kulturlandskanstiltak02 forurensningstiltak
Vi mener“tiltak somivaretarmiljøverdier i landskapet”måspesifiseres,minimumi
en kort listemedutgangspunkti “STILK-temaene”,jf. denkorteoversikteni § 9 i
utkastetvi fikk på en uformell høringi sommer.

~ 8 Administrasjon,dispensasjonogklage
Overordnederetningslinjerforprioriteringav søknader:I forbindelsemedSTILK
var detanvisningerom prioriteringog behandlingavsøknad(seforskrifiens§ 12 og
kommentarertil denne).Kulturlandskapsgruppai fylket har en klar rolle, bådei
overordneteprioriteringerog i omfattendeprosjekterog tiltak av spesiellbetydning.
Mangefylker harogsåutarbeideten strategifor kulturlandskapsarbeidet,som angir
prioriteringerogutfordringer.

I kommentarenetil STILK-forskriften sikret en segogsåatkultunninnetiltakskulle
vurderesogkvalitetssikresi samarbeidmedregionalkulturminneforvaltningog det
ble anbefaltå etableregod rutinefor samarbeidmedregionalkulturminnefontaitning
Behovetfor et slikt samarbeidogkvalitetssikringopphørerikke ved atkommunen
overtaransvaret,snareretvertimot. Det er vel ogsåmeningenatkommunenskal
forholdesegtil regionalemiljøprogram,somnettoppbørgi noenoverordnete
retningslinjersomkommunenkan forholdesegtil. Dettebehøverikkeå gåpå
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bekostningavkommunensfrihet til åprioritere innenforvisserammer.Vi synesdet
erunderligat en ikke leggeropp til å ivaretanoeav det fagligesamarbeidetsom
tidligereharpregetiallefall STILK-ordningen.

Riksantikvarenmeneratdialog medkulturlandskapsgruppaog regional
kulturminneforvaltning,samtforholdettil regionalemilj øprogram,børsynliggjøresi
forskriften.

S 9 Onnlysningsoliktog kontroll og ~ 10 Omgiøring.tilbakebetalingogmotregning
Kontroll av om tiltaket ergjennomførti samsvarmedforutsetningeneog eventuelt
krav om tilbakebetalingbørogsåomfatteden fagligekvalitet påtiltaket. Dette
forutsetterimidlertid at endel prinsipperog retningslinjergjøreskjent for søker.
Detteergrunnleggendefor om kulturminnetiltakeneskal kunnekalles“miljøtiltak”.

Ovvsummenngav hovedvunkter
Kommunenevil nåfa storfrihet til åprioriteretiltak ut fra miljøutfordringenei sine
lokalmiljø. Vi regnerlikevelmedat landbruksmyndigheteneønskeratformålene
knyttettil de gamleordningenevil bli videreført.Landbruketharværten
pionersektornårdetgjelderå utvikle egnemiljøvirkemidler,ogmye eroppnåddpå
detsistetiåret. Vi menerat følgendepunktermåfølgesopp i detviderearbeidetmed
forskriftenog iverksettingenav den - hvis ikke kan de vesentligegevinsteneav
STILK gå tapt:
• Det gis sterkereog klareresignalerom hensiktenmedtilskuddsordningen,i

klarteksthvaslagstypetiltak ordningenskal dekke.
• Det stilles krav til samarbeidmedregionalkulturminneforvaltning(anbefaling

om samarbeidsrutinerkan f.eks.gis medutgangspunkti erfaringenefra
Akershus).

• Detutarbeidesregionaleveilederefor miljøtiltak, inkludert kulturminnetiltak,
sombidrartil kvalitetssikringav tiltak.

• Regionaltsamarbeidommiljøverdienei landbruketskulturlandskapmå
opprettholdes— kompetansenom dettefeltet måfortsattførstog fremsthentesfra
denregionalenatur-,kulturminne-og landbruksforvaltningen.

Forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket

Generelt
På sammemåtesomfor forskrifi for spesiellemiljøtiltak i landbruketer detbehov
for åavkLareinnholdeti begrepene“miljøverdier” og “miljøtiltak”. Vi viser til
argumentasjonenunder“Generelt”for denneforskriflen.

Kanittel 2. Tilskuddtil skogkultur.S 2-1 Generelt
Formåleter primærtproduksjonavkvalitetsskog.Vi menerforskriftenbørvektlegge
ettilleggspoengknyttet til spesialprodukterogkvalitetsmateriale:Vedvedlikehold
av eldrebygningsmasseog andretrekonstruksjonerer detbehovfor en rekke
spesiellevirkeskvalitetermedsærskiltekrav til tekniskeegenskaperog holdbarhet.
Detteer miljøvennligematerialersomgir merprisog somofte ogsåharet
konvensjoneltmarked.Virke detherer snakkom, heveten kvalitet somskogbruket
harproblemermedålevereog somgir muighetfor verdiskapinggjennommer
differensiertskogbehandling.
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Vi foreslårat førstesetningendresslik: For å stimuleretil oppbyggingav
kvalitetsskogog produksjon av spesielle virkeskvaliteter kan det gis tilskuddtil
skogkulturogandrekvalitetsfremmendetiltak

Kapittel 3. Tilskuddtil veibv2gin2
Det visestil at detbarekangis tilskuddtil veiersomer godkjentetter“Forskrift om
planleggingog godkjenningavveiertil landbruksfoinål”.Denneforskriftenharbl.a.
hensyntil kulturminnerog landskapi sin formålsparagraf,og regional
kulturmmnneforvaltningskal gis anledningtil åuttalesegi sakersomberørerderes
fagoinråde.

Vi vil minneomat detplanlagtefellesnmdskrivetfta LD ogMD, om planleggingog
byggingav landbruksveierog forholdettil kulturminnelovensbestemmelseroni
undersøkelsespliktogkostnadsdekning,ikke er ferdigstilt. Enklargjøringav hvilke
tiltak somomfattesav veiforskrifien oghvilke somomfattesav undersøkelsesplikten,
vil forenklearbeidetmeddennetypensaker.

Kanittel 4. Tilskuddtil miliøtiltak. S 4-2Miliøhensvnveddriftstilpasningereller
ikke-hogst
Formåletmedtilskuddeter å ivaretaog videreutviklemiljøverdier i områderder-ilet
drivesaktivt skogbruk.Detkanbl.a.gis tilskuddtil delvisdekningav økonomisktap
knyttet til langsiktigbevaringav spesiellebiotoper,der skogeierenavstårfra
skogsdrift.

Somnevnter detbehovfor ådefinerehvasomligger i begrepet“miljøverdier”.
Dennetilskuddsmulighetenmåogsågjeldemiljøverdierknyttet til kulturminnerog
øvrigelandskapskvaliteter.Skogenhar værtbrukt gjennomlangtid i norskhistorie,
og utgjør i segselv etkulturmiljø ellerkulturlandskap.Sporetterfortidig virksomhet
i skogutgjøren viktig del av kulturhistorienog bidrarsterkttil opplevelseneknyttet
til friluftsliv.

Hensyntil slikemiljøverdierkangjøreat en måavståfra hogstellerbruke spesielle
hogstformersomer merarbeidskrevende.Dettekan føre til øktekostnaderog/eller
lavereavkastning.Et annetmomentknyttettil praktiseringav ulike ogmer
differensiertehogstformer,er atdettekan gi nyttig erfaringfor skogbruketselv.
Dettemåbl.a.sesi sammenhengmedproduksjonav spesiellevirkeskvaliteter(jf.
kommentarunderkap.2).

Vi foreslårat andresetningendresslik: Det kanvideregis tilskuddtil delvisdekning
av økonomisketap ellermerkostnadernårhensynettil langsiktig bevaringav
spesiellebiotoper,kulturminner og Iandskapskvaliteterkrever at skogeierenavstår
fra hogstellergjør bruk avspesiellemiljøvennligehogstformer.Det sammebør
gjeldetilskuddtil merkostnadersomfølgeav hensyntil desammemiljøverdiene-ved
veibygging.

Kapittel 5. Tilskuddtil andretiltak i skogbruket.~ 5-I Generelt
Tilskuddkan gis til tiltak sombidrartil å utvikle skogbruketi en kommuneeller
regionnårtiltaket ikke omfattesav andreetablertetilskuddsordninger.I teksten
viderepekesdetpåtiltak somøkeraktivitet og ressursutnyttelse.
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Ogsåskogbruketer innei entid dadeter fokuspååfå flerebeinå ståpå. I et
langsiktigskogbrukerdetderforetpoengå utøvenæringenslik atdetparalleltgis
økt rom for tilleggsnæringer.Miljøverdier avulik artgir grunnlagfor slike
muligheter.

Vi foreslårat andresetningendresslik: Aktuelletiltak etterdettekapitlet er
prosjektersomharsommål å økeaktivitetenog ressursutnyttelseni ogfra skogenog
somgir næringsutviklingi skoggjennomåfremmeog ta i bruk miljøverdier.

Nårdetgjeldertilskudd til taubanedrifigårRiksantikvareninn for at detunntaksvis
fortsattmåkunnegis tilskuddtil dette,dersomdet foreliggerspesiellemiljøhensyn.
Eksempelpå detteeruttak avhogstmodenkulturskogi granplantefelti brattterrengi
tidligere skogreisingsområder,f.eks.påVestlandet.Mangeslike framstårsom
fremmedelementeri landskapet,og avvirkingvil ofte værelite aktueltutentilskudd
til taubanedriut.Et anneteksempeler motvirkingav gjengroingav brattlendtearealer
somavlandskapsmessigeog kulturhistoriskeårsakerbørholdesåpne.En
forutsetningvedslikeunntaksvisetaubanetilskuddmåselvfølgeligværeat detikke
plantespånytt i de bratteområdene.Deter dessutenviktig åværeoppmerksompåat
manglendetilskuddtil taubanedrifiikke førertil øktveibygging.

Vennlighilsen

JosteinLøvdal (e.f.)
seksjonssjef

RagnhildHoel

Gjenpart:Direktoratetfor naturforvaltning
Miljøverudepartementet


