
S aksbeh,: Morten GaraasØVRE EIKER KOMMUNE
NEDRE EIKER KOMMUNE
Landbruksavdeingen

Tif.: 3225 1074• Pakt: 32251090
Deresvet:
Vårref: 03/05472-5
Dato: 19.12.2003

~2ce 3
Landbruksdepartementet
v/ Almar Sagelvmo
Postboks8007dep.
0030 OSLO

6i2997 2is

A $54Li/TI/i

Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i
landbruket og forskrift og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket

Vedlagtfølgerhøringsuttalelsenfra øvreEiker og NedreEikerkommunervedr. forslagtil
forskrifter.

Medhilsen

MortenGaraas
skogbrukssjef

Rådhuset,3300Hokksund
Rådhuset
954 597 482

Telefon: 3225 1000 Bankgiro: 22000766058
Telefaks: 3225 1090 Postgiro: 08135500608
E-post: post@ovre-eiker.kommw-.e.noBankgiroskatt: 7855 05 06245

Postadresse:
Besøksadresse:
Org.nr:



NEDRE EIKER KOMMUNE
Landbrukskontoret

Saksbeh.:
Saksmappc:
Arkiv:

Morten Garaas
03/05752-2
V1O &13

Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i
landbruket og forskrift om tilskudd til nærings-og miljotiltak i
skogbruket

UtvalgssaksnrUtvalg

_____________ Politisk
Motedato

Vedlegg:

Høringsbrevog forslagtil de 2 nye forskriftene.

Andre saksdokumenter(ikke vedlagt)

Uttalelsefra NedreEikerSkogeierlag.

Sammendrag

Forvaltningenav deøkonomiskevirkemidlenetil miljøtiltak i landbruketog nærings-og miljøtiltak
i skogbruketskal fra 01.01.04overføresfra fylkesnivåettil kommunene.Brukenav midleneskal
forvaltesmedgrunnlagi 2 forskrifter somnåer sendtut påhøring.Forskriftenegir vide rammerfor
brukenav midleneslik at detblir mulig for kommuneneå prioritereutvalgte-salsingsområder.Dette
muliggjørenmereffektiv og målrettetbrukav midlene.Administrasjonenharhatt et møtemed
landbruketsfaglag,derinnholdeti forskrifteneble diskutert.Faglagahadde2 merknadertil
innholdeti forskriftene.Administrasjonener enig i dissemerknadene.Forøvhgstattesinnholdeti
forskriftene.

Saksopplysninger.

I behandlingav St. meld. Nr.1(2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet- regionaltog lokalt
nivå - vedtokStortingetat en rekkenye oppgaverinnenlandbruksforvaltningenskulleoverførestil
kommunene.Det ble blantannetbestemtat forvaltningenav deøkonomiskevirkemidlenetil
miljøtiltak i landbruketog nærings-og miljøtiltak i skogbruketskulleoverføresfra fylkesnivåettil
kommunene.



Komniunenevil fra ogmed2004få tildelt en årlig pott som skal brukespåområdenemiljøtiltak i
lai>dbruketog nærings-og miljøtiltak i skogbruket.Rammentil denenkeltekommunevil på sikt bli
fastsattut fra flerårigetiltakspianersomkommuneneskal utarbeide.
Brukenav midleneskal forvaltesmedgrunnlagi 2 forskriftersomnå er sendtut påhøringog

kommunaletiltaksplaner.Høringsfristenfor forskrifleneer 11.12.03.

Deto forskriftenesom ersendtpåhøringer:

1. Forskrift omtilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket.
2. Forskrift omtilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.

Samtidigmedat forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbruketblir vedtattvil ftrigende-forskriifter
blir opphevet:

- Forskrift ominvesteringsstøttetil miljøtiltak.
- Forskrift omtilskuddtil miljørettetomleggingav kornområder.
- Forskrift omtilskuddtil spesielletiltak i landbruketskulturlandskapmedfredæogvernkerdige

bygninger.

Følgendeforskrifterinnenskogbrukvil bli opphevetnår forskrifl om
miljøtiltak i skogbruketblir vedtatt:

tilskuddlitnærings-og

- Forskrift om
- Forskrift om
- Forskrift om
- Forskrift om
- Forskrift om
- Forskrift om
- Forskrift om

behandlingav søknaderogutbetalingav tilskuddtil
tilskuddtil praktikanteri skogbruket.
tilskuddtil førstegangstynning.
tilskuddtil drift i brattterreng.
tilskuddtil skogkultur.
tilskuddtil byggingav skogsveier.
tilskuddtil miljøtiltak i skogbruket.

Samspillmedlandbruketsfaglag.

Administrasjonenpå landbrukskontoretharhatt et møtemedfaglagai landbruket(landbmkslaget,
bonde-og småbrukarlaget,skogeierlaget)derinnholdeti forskrifteneble drøftet.Pådetsamme
møtet ble lagainvitert til åkommemedinnspill til forskriftene.

Følgendemerknaderharkommettil forskriftenefra faglaga:

I utkasttil forskrifi åpnesdet ikke for ågi tilskuddtil skogplanting.Faglagasynesikke atdetskal
væreen slik begrensning,og menerat detbørværeopp til den enkeltekommuneåprioritereom det
skal gis tilskuddtil skogplanting.

I høringsnotatetorienteresdetom deti tildelingsbrevetvil leggesenbegrensningom attilskuddtil
veiformål kanutgjøremaks.50%av tilskuddenetil skogtiltak.Faglagamenerprinsipieltat alle
rammenefor brukenav midlenebørværeforankreti forskriftenog ikke i andredokumenter.

Vurdering.

Intensjonenmedå overføredelerav tilskuddsforvaltningenfra fylket til kommuneneer å øke det
kommunalehandlingsrommet.Dettemuliggjørenmereffektiv og målrettetbrukavmidlene.Dette

skogsveier.
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vil ogsåstille krav og utfordringertil denlokale forvaltningennårdetgjelderåutfornwpsde
tiltaksstrategierfor arbeidet,og væremedpå å settefokuspåog åøkeoppmerksomhetenomkring
viktige delerav fagområdetlandbruk.

Forskriftenegir medenkelteunntakviderammerfor brukenavmidleneslilcat dethlirmuligfor
kommuneneåprioritereutvalgtesatsingsområder.

Faglagasmerknadertil forskriftenom tilskuddtil miljø- og næringsstøttetil skogbrukettiltredesav
administrasjonen.Det anbefalesderforatpunktetvedr.plantingtasut, og atidlerammerfor bruken
av midlenetas inn i forskriften.For øvrig støttesinnholdet i forskrifiene.

Rådmannensinnstilling.

NedreEikerkommuneanbefaleratde to merknadenefra faglagavedr. forskrift om miljø-
og nænngsstøtteblir innarbeideti forskriften.For øvrig støtterNedreEikerkommuneinn-
holdet i de to forskriftene.

Begrunnelse.

Forskriftenemuliggjørenmereffektiv og målrettetbrukav tilskuddenetil miljøtiltak i landbruket
ognænngs-og miljøtiltak i skogbruket.Lokal forvaltning av tilskuddsmidlenevil væremedpåå
settefokuspåviktige delerav fagområdetlandbruk.

Informasjonstiltak

Faglagainformeresomvedtaket.
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ØVREEIKER KOMMUNE S aksbch.:
Saksmappe:
Mkiv:

MortenGaraas
03/0547 2-2
vn &is

Horing - forskrift om tilskudd til miljotiltak i landbruket og
forskrift og tilskudd til nærings-og miljotiltak i skogbruket.
Saksordforer: Bijan Gharakhani

Utval2ssaksnr Utval2 Møtedatø
068/03 Fagkomite3: Kultur, ressursog miljø 03.12.03

265/03 Kommunestyret 17.12.03

Vedlegg
Høringsbrevmedforslagtil nye forskrifier.

Andre saksdokumenter(ikke vedlagt)
Uttalelsefra øvreEikerSkogeierlag.

Sainmendrag
Forvaltningenav deøkonomiskevirkemidlenetil miljøtiltak i landbruketog nærings-og
miljøtiltak i skogbruketskal fra 01.01.04overføresfra fylkesnivåettil kommunene.Bruken
avmidleneskal forvaltesmedgrunnlagi 2 forskrifter somnåer sendtut påb.øring~
Forskrifienegir vide rammerfor brukenavmidleneslik at detblir mulig for kommuneneå
prioritereutvalgtesatsingsområder.Dettemuliggjør en mereffektiv og målrettetbruk av
midlene.Administrasjonenharhatt et møtemedlandbruketsfaglig, der innholdeti
forskrifteneble diskutert.Skogeierlagetharkommetmed2 skriftlige merknadertil innholdet
i forskriftene.Rådmannener enigmedskogeierlagetom atdet måværeopptil denenkelte
kommuneåbestemmeom detskal gis tilskuddtil skogplanting.For øvrig støttesinnboldeti
forskriftene.

Rådmannensanbefaling
øvreEikerkommuneanbefaleratpunktetom at detikke skal gis tilskuddtil skogplanting tas
ut av forskriften. For øvrig støtterøvreEiker kommuneinnholdeti de to forskriftene.

Begrunnelse
Forskriftenemuliggjørenmereffektiv og målrettetbrukav tilskuddenetil miljøtiltak i
landbruketog nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket.Lokal forvaltning av tilskuddsmidlenevil
væremedpåå settefokuspåviktige delerav fagområdetlandbruk.

I v
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Behandling i Fagkomite 3: Kultur, ressursog miljø - 03.12.03:

Det fremkomingenandreforslagunderbehandlingen.
Rådmannensanbefalingble enst.tiltrådt sominnstilling for K.

Vedtak i Fagkomite 3: Kultur, ressursog miljø - 03.12.03:
øvreEikerkommuneanbefaleratpunktetom at det ikkeskal gis tilskuddtil skogplantingtas
ut av forskriften. ForøvrigstøtterøvreEikerkommuneinnholdeti de to forskriftene.

Begrunnelse
Forskriflenemuliggjørenmereffektiv og målrettetbrukav tilskuddenetil miljøtiltak i
landbruketog nærings-og miljøtiltak i skogbruket.Lokal forvaltning av tilskuddsmidlenevil
væremedpåå settefokuspåviktige delerav fagonrådetlandbruk.

Behandlingi Kommunestyret - 17.12.03:
Det fremkomingennyeforslagunderbehandlingen.
Fagkomiteensinnstilling ble enst.vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.03:

øvreEikerkommuneanbefaleratpunktetomat det ikkeskal gis tilskuddtil skogplantingtas
ut av forskriften. Forøvrig støtterøvreEikerkommuneinnholdeti de to forskriftene.

Begrunnelse
Forskriftenemuliggjøren mereffektiv og målrettetbrukav tilskuddenetil miljøtiltak i
landbruketog nærings-og miljøtiltak i skogbruket.Lokal forvaltning av tilskuddsmidlenevil
væremedpåå settefokus påviktige delerav fagområdetlandbruk.

Saksopplysninger
I behandlingav St. meld. Nr.1(2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet- regionaltog
lokalt nivå - vedtokStortingetat en rekkenyeoppgaverinnenlandbruksforvaltningenskulle
overførestil kommunene.Det ble blantannetbestemtat forvaltningenav de økonomiske
virkemidlenetil miljøtiltak i landbruketog nærings-og miljøtiltak i skogbruketskulle
overføresfra fylkesnivåettil kommunene.

Kommunenevil fra og med2004fåtildelt en årlig pottsom skal brukespåområdene
miljøtiltak i landbruketog nærings-ogmiljøtiltak i skogbruket.Rammentil denenkelte
kommunevil på sikt bli fastsattut fra flerårigetiltaksplanersomkommuneneskal utarbeide.

Brukenav midleneskal forvaltesmedgrunnlagi 2 forskrifter somnåer sendtut påhøringog

kommunaletiltaksplaner.Røringsfristenfor forskrifteneer 11.12.03.

De to forskriftenesomer sendtpåhøringer:
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1. Forskrift om tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i landbruket.
2. Forskrift om tilskuddtil nærings-og miljøtiltak i skogbruket.

Samtidigmedat forskrift om spesiellemiljøtiltak i landbruketblir vedtattvil følgende
forskrifterblir opphevet:

- Forskrift om investeringsstøttetil miljøtiltak.
- Forskrifl om tilskuddtil miljørettetomleggingavkornområder.
- Forskrifl om tilskuddtil spesielletiltak i landbruketskulturlandskapmedfredaog

vemeverdigebygninger.

Følgendeforskrifter innenskogbrukvil bli opphevetnår forskrift om tilskuddftiLnærings-og
miljøtiltak i skogbruketblir vedtatt:

- Forskrift om behandlingav søknaderog utbetalingav tilskuddtil skogsveier.
- Forskrift om tilskuddtil praktikanteri skogbruket.
- Forskrift om tilskuddtil førstegangstynning.
- Forskrift omtilskuddtil drift i brattterreng.
- Forskrift omtilskuddtil skogkultur.
- Forskrift omtilskuddtil byggingav skogsveier.
- Forskrift omtilskuddtil miljøtiltak i skogbruket.

Samspill medlandbrukets faglag.
Administrasjonenpå landbrukskontoretharhatt et møtemedfaglagai landbruket(bondelaget,
bonde-ogsmåbrukarlaget,skogeierlaget)derinnholdeti forskrifteneble drøftet.Pådet
sammemøtet blelagainvitert til åkommemed mnnspill til forskriftene.

øvreEikerSkogeierlagharskriftlig kommetmed2 merknadertil forskrifl om tilskuddtil
nærings-og miljøtiltak i skogbruket:

1. §2-1,Tilskuddtil skogkultur:“Det skalikke gis tilskuddtil skogplanting,såing..”.
Skogeierlagetsynesikke at detskal væreen slik begrensning,og menerat detbørværeopp
til denenkeltekommuneåprioritereomdetskal gis tilskuddtil skogplanting.

§3-1,Tilskuddtil veibygging: “Det skal ikke gis tilskuddtil’ byggingav veiersom førertil
reduksjonav “villmarkspregedeområder”dvs, områdersom liggermerenn 5 km. i
horisontalavstandfra eksisterendetekniskeinngrep”.Skogeierlagetmenerprinsipielt atå
definerealleområdersom liggermerenn 5 km. fra eksisterendeinngrepsom
“villmarkspregede”er helt uakseptabelt,og at ordlydeni forslagetmåendreseller fjernes
helt.

Vurdering
btensjonenmedåoverføredelerav tilskuddsforvaltningenfra fylket til kommuneneer å øke
detkommunalehandlingsronmet.Dettemuliggjør en mereffektiv og målrettetbrukav
midlene.Dettevil ogsåstille hav og utfordringertil denlokale forvaltningennårdetgjelder
å utformegodetiltaksstrategierfor arbeidet,ogværemedpåå settefokuspå-ogåøke
oppmerksomhetenomkringviktige delerav fagområdetlandbruk.

Forskriftenegir medenkelteunntakvide rammerfor brukenav midleneslik at detblir mulig
for kommuneneåprioritereutvalgtesatsingsområder.
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Skogbierlagetsmerknadtil forskriftenom tilskuddplantingtiltredesav rådmannen.Det
abefalesderforatpunktetvedr.plantingtasut.Detbørværeopptil denenkeltekommuneå
prioritereom detskal gis tilskuddtil skogplanting.

Nårdetgjelderskogeierlagetsmerknadom de “villmarkspregedeområder” er rådmannen
enig i at kun avstandentil eksisterendeinngrepaleneikkebørkvalifisere til åkalle etområde
villmarkspreget.En annensaker om statenbørstøtteveibygginginn i slike områder.I Øvre
Eiker kommuneog i nabokommunenefinnesdet ikke slikeområder.Rådmannenfinner det
derfor ikkenødvendigåtamednoenmerknadpådettepunktet.

Informasjonstiltak
Faglagainformeresom vedtaket.
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SakentilbakesendesRÅDMANNEN for viderebehandling.

ORDFØRERENI ØVRE EIKER, 18.12.2003
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