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MELDING OM VEDTAK I LANDBRUKSNEMNDA DEN 10.12.03

Det underrettes herved om at Landbruksnemnda den 10.12.03 fattet følgende vedtak i:

SAK 0041/03 HØRING PÅ UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTAK I JORD- OG SKOGBRUK:

Intensjonene bak forskriftsforslaget om å stille økonomiske virkemidler til disposisjon på
kommunenivå er et positivt tiltak og støter opp om det ønske mange kommuner har om økt
kommunalt seivstyre.

Forskriftens formålsparagraf gir stor frihet for tilpassing til lokale utfordringer og måisettingernårciet
gjelder verdiskaping i skogbruket. De begrensninger som er nevnt når det gjelder brukav far
eksempel tilskudd til skogkuitur bør kommunene selv ta stilling til. Forskriftens §3 har en ordlyd som
stort sett er i samsvar med den praksis som blir ført. I følgebrevet til høringsutkastet har det
imidlertid kommet med en setning om at tilskudd til veiformål ikke kan utgjøre mer enn maksimalt 50
pst. av det tildelte beløp til skogtiltak i den enkelte kommune. Dette er en detaljføring som i stor grad
fratar kommunen den frihet det er lagt opp til i forskriftens innledning.

Kommunene får stadig nye oppgaver og ansvar i den offentlige forvaltning, I den grad det stilles
økonomiske virkemidler til disposisjon bør disse kunne disponeres ut fra lokale behov-og
prioriteringer.

Skogbruksforskriften bør stimulere til økt aktivitet og verdiskaping. Kommunens frihet må være reell,
og begrensningene som er gift vedrørende skogkultur, vegbygging og taubanedriftbøriastort.

Det bør foretas rettinger i § 4-3 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, som vist
med fet skrift
§ 4-3 Hensyn til friluftsliv
Det kan — innenfor rammen av dette kapittel og dersom tiltaket ikke faller innenfor tilskudd til
spesielle miljøtiltak i landbruket — gis tilskudd til skogbrukstiltak knyttet til å bevare og utvikle
friluftslivkvaliteter i områder som samtidig utnyttes til et næringsrettet skogbruk.

Sakspapirer og protokoll følger vedlagt.

Me ilsen

~7WÅt~
Anne øvru
jorclbrukssjef
359651 04



Saksprotokoll

Utvalg: Landbruksnemnda
Møtedato: 10.12.03
Sak: 0041/03

Arkivsak: 03/04290
Tittel: HØRING PÅ UTKAST TIL FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØ-

TILTAK I JORD- OG SKOGBRUK

Behandling:

Tilleggsforslag fra Simori Elhorsdal, Høyre
“Skogbruksforskriften bør stimulere til økt aktivitet og verdiskaping. Kommunens frihet må være reell,
og begrerisningene som er gitt vedrørende skogkultur, vegbygging og taubanedrift bør tas bort.

Det bør foretas rettinger i § 4-3 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, som vist
med fet skrift:
§ 4-3 Hensyn til friluftsliv
Det kan — innenfor rammen av dette kapittel og dersom tiltaket ikke faller innenfor tilskudd til
spesielle miljøtiltak i Landbruket — gis tiJskudd til skogbrukstiltak knyttet til å bevare og utvikle
friluftslivkvaliteter i områder som samtidig utnyttes til et næringsrettet skogbrukf

Rådmarinens anbefaling med tiLteggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Intensjonene bak forskriftsforslaget om å stille økonomiske virkemidler til disposisjon på
kommunenivå er et positivt tiltak og støtter opp om det ønske mange kommuner har om økt
kommunalt seivstyre.

Forskrifteris formålsparagraf gir stor frihet for tilpassing til lokale utfordringer ogmåisettinuernår dÉ
gjelder verdiskaping i skogbruket. De begrensniriger som er nevnt når det gjelder brukav for
eksempel tilskudd til skogkultur bør kommunene selv ta stilling til. Forskrittens §3 har en ordlyd som
stort sett er i samsvar med den praksis som blir ført. I følgebrevet til høringsutkastet har det
imidlertid kommet med en setning om at tilskudd til veiformål ikke kan utgjøre merennrnatshnaW5o
pst. av det tildelte beløp til skogtiltak i den enkelte kommune. Dette er en detaljføring som i stor grad
fratar kommunen den frihet det er lagt opp til i forskriftens innledning.

Kommunene får stadig nye oppgaver og ansvar i den offentlige forvaltning. I den grad det stilles
økonomiske virkemidler til disposisjon bør disse kunne disponeres ut fra lokale behov og
prioriteringer.

Skogbruksforskriften bør stimulere til økt aktivitet og verdiskaping. Kommunens-frihet må være reell,
og begrensningene som er gitt vedrørende skogkultur, vegbygging og taubanedrift bør tas bort.

Det bør foretas rettinger i § 4-3 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miUøtiltak i skogbruket, som vist
med fet skrift:
§ 4-3 Hensyn til friluftsliv
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Det kan — innenfor rammen av dette kapittel og dersom tiltaket ikke faller innenfor tilskudd til
spesielle miljøtiltak i landbruket — gis tilskudd VI skogbrukstiltak knyttet til å bevare og utvikle
friluftslivkvaliteter i områder som samtidig utnyttes til et næringsrettet skogbruk.
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BEHANDLINGSHISTORIKK
Landbruksnemnda 10.12.03 0041/03

TRYKTE VEDLEGG:
1. Høringsskriv fra Landbruksdepartementet, datert 28.10.03.

SAKSFRAMSTILLING:

I behandlingen av Stortingsmelding nr.1 <2001 -2002) Nye oppgaver forlokaldemokratiet-regionaltog
lokalt nivå, vedtok Stortinget at en rekke nye oppgaver innen landbruksforvattningen skal overføres til
kommunene. Overføringen gjelder vedtaksmyndighet i oppgaver som kreverdGkalpolltisk skjønn Alle
konsesjonslovs- og delingssaker etter jordioven og saker etter skog~oven (unntatt vernskogsgrenser)
skal efter dette avgjøres på kommunalt nivå. Tilsvarende gjelder for de økonomiske virkemidlene
miljømidlene under Landbrukets Utviklingsfond (LUF) og skogmidlene under LUF.

Kommunene vil fra og med 2004 få tildelt en årlig disposisjonsramme fra fylkesmannen-som-vil
omfatte midlene til miljøtiltak i landbruket, nærings- og miljøtiltak i skogbruket og
skogbruksplanlegging. Rammen til den enkelte kommune vil bli fastsatt ut fra flerårlige
tilskuddsstrategier som kommunen utarbeider. Dette vil bli lagt fram for landbruksnemnda i egen sak
i form av oppstart av arbeidet med landbruksplan for Bamble kommune. Kommunene gis
forventninger om å få stor frihet til å prioritere mellom de ulike tiltak, fastsette tilskuddssatser og
vilkår. Utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til
nærings- og miljøtiltak i skogbruket er til høring og det vises til annen sak i Iandbruksnemndas møte i
dag.

Tildeling av midler til Bambie i 2004 forventes å være kr.40.000 til mfljøtiltak i jordbruket, kr.350.000
til miljøtiltak i skogbruket, herunder skogbruksveier, og kr.700.000 til pågående
skogbruksplanlegging. Dette er ut fra nivå på tidligere tildelinger.

Høringsfrist er satt til 11 .desember 2003.

VURDERING:

Intensjonene bak forskriftsforslaget om å stille økonomiske virkemidler til disposisjon på
kommunenivå er et positivt tiltak og støtter opp om det ønske mange kommuner har om økt
kommunalt selvstyre.

Forskriftens formålsparagraf gir stor frihet for tilpassing til lokale utfordringer og målsettinger når det
gjelder verdiskaping i skogbruket. De begrensninger som er nevnt når det gjelder brukav tor
eksempel tilskudd til skogkultur bør kommunene selv ta stilling til. Forskrittens §3 har en ordlyd som
stort seil er i samsvar med den praksis som blir ført. I følgebrevet til høringsutkastet har det
imidlertid kommet med en setning om at tilskudd til veiformål ikke kan utgjøre mer enn maksimalt50
pst. av det tildelte beløp til skogtiltak i den enkelte kommune. Dette er en detaljføring som i stor grad
fratar kommunen den frihet det er lagt opp til i forskriftens innledning.

Kommunene får stadig nye oppgaver og ansvar i den offentlige forvaltning. I den grad det stilles
økonomiske virkemidler til disposisjon bør disse kunne disponeres ut fra lokaletehov-og
prioriteringer.
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RÅDMANNENS ANBEFALING:

Intensjonene bak forskriftsforslaget om å stille økonomiske virkemidler til disposisjon på
kommunenivå er et positivt tiltak og steller opp om det ønske mange kommuner har om økt
kommunalt selvstyre.

Forskriftens tormålsparagraf gir stor frihet for tilpassing til lokale utfordringer og målsettinger når det
gjelder verdiskaping i skogbruket. De begrensninger som er nevnt når det gjelder bruk av for
eksempel tilskudd til skogkultur bør kommunene selv ta stilling til. Forskriftens §3 har en ordlyd som
stort sen er i samsvar med den praksis som blir ført. I følgebrevet til høringsutkastet har det
imidlertid kommet med en setning om at tilskudd til veiformål ikke kan utgjøre mer enn maksimalt 50
pst. av det tildelte beløp til skogtiltak i den enkelte kommune. Dette er en detaljføring som i stor grad
fratar kommunen den frihet det er lagt opp til i forskriftens innledning.

Kommunene får stadig nye oppgaver og ansvar i den offentlige forvaltning, I den grad det stilles
økonomiske virkemidler til disposisjon bør disse kunne disponeres ut fra lokale behov og
prioriteringer.


