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Saksopplysninger

I behandlingav St.xnehi.nr.1(2001— 2002>Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet--regionalt og tokalt nivå, vedtok
Stortingetat en rekkenyeoppgaverinnenlandbruksforvaitningenskaloverførestil kommunene.Overføringen
gjeldervedtaksmyndighetfor sakersomkrever lokalpolitisk sl~ønn,Alle konse~jonslovs-og delingssakerettet
jordiovenog sakeretterskogloven(unntattvemskoggrenser).skal etterdetteavgjørespå kominmaltnivå.

Tilsvarendegjelderfor deøkonomiskevirkemidlene;miljømidleneunderLandbruketsutviklingsfond (LUF) og
skogmidler.eunderLUF. Stortingetønskermeddetteåstyrkedetlokaleseivstyret,vitaliserelokaldemokratiet,gi
kommunenebedreanledningtil å se lancLbrukspolitikkeni sammenhengmedandresamfunnsoppgaver,og samtidig
bidra «i bedrem&LTetting og effektiviseringavstatligvirkemiddelbruk.

Somenoppfølgingav disseendringene“il konununenefra og med2004 få tildelt én årlig disposisjonstammefra
Fylkesmannensom vil omfattemidlene11 miljøtiltaki landbruket,nærings-og miljøtiltak i skogbruketog
skogbnksplanlegging.Rammentil denenkeltekommunevil bli fastsattut fra flei-årigetilskuddsstrategiersom
komxnimenutarbeidetBrukenav rnidler,eskalforvaltesmedgnmnlagi deforsluifter somnåer-underntatbeidelse.
Som detfremgårav utkastenevil kommunenefå storfrihet til åprioriteremellomde ulike tiftsk, fastsette
tilskudassarserog nærmerekriterier og eventuelle“ilk~r.

Landbruksdepartementetsendermeddereutkasttil Forskrzftomspesiellemiljøtihaki landån.dkerog Forskriti om
tilskuddtil nærings-og rniljøtillak i skog’wuketut på høring. Forskriftom spesiellemiljøtiltak i landbruketerstatter
forsla-iftenespesielletiltak i landbruketskulturlandsknp(STILK), farakrift om investeringstøttetil miljøtiitak
(T?vfT) og forsio-ift om tilskuddtil miljøi-c.tta omleggingi kornområdene(MOMLE). I tillegg omfatterforsla-ift om
spesielleiniljøtiltak i landbrukettiltaket ‘Områdetiltak” som tidligerekunharværtstyrt gjennomrundskriv
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Ornråderiltakskiller segogsåfra dø øvr:geordningenevedat dettehax værtmidler somharværttil lokalt
forankredeplanieggingsog tifretteleggingsprosjekter.Forslclftenom nærings-og miljøtihak i skogbnikcrerstatter
forskrfft om søknadombcLnndiuxgav søknaderog utbetziingavstatstilskuddmx. Iii skogsveierog forskriftww
om tilskudd til praktikanteri skagbruke:,£ørstegongstynning,drift i vanskeligterreng,skogkultur,bygging av
skagsveierog miljøtiltak i skogbruket.

Vurdering

Utkasttil forslaift om tilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbruketavløser4 tidligere fnrsiciffrer, og gjørsåledes
forvaltningenenkleremedhensynpåtil skuddsfarva]tningen.I ti11cg~er farslagettil uy farsicift befraktelig
forenidet,og gir kommunenøkt mu!igbi~t ti] selvå prioriterehvilke tiltak somerviktige. Detteinnebærerat
kommunenselvmå utarbeidestrategierfar dislæddene.Dettevil ettersaksbehandlersoppfamingværemedpå i gi
kommunenen størrefrihet til å utøveegen“landbrukspolitikk’.

Det ei- imidlertid gitt noenavgrensningerpå brukenav tilskudd,jf. forskriftsutkaster.e.[tillegg vl der i
tildelhigsbrevettil fylkesmenneneog videretil kommuneneligge enbegrensningom at tilskuddtil veifonnålikke
kanutgjøremer ennmaksimalt50 pst, av dettildeltebeløptil skogtiltaki denenkeltekommune.
En slik begrensnirgvil føretil at detik~e vil bli mulig å rå bygdanleggav en vxss sterrelsei kommunersomer
småslægbruksmessig,og for Oppdalsdtl vil detderforbli sværtvanskeiigågjennomførevedtattehovcdplanfor
skogsbilveier.

Rådmannenstitriding:

Saksdokumenterforelåsomnevnti saksinnledningen.

>- Forslagtil farskrift omtilskudd til spesiellemiljøtiltak i landbrukettasti] etrerretning.

» En ber om at avgreasingeni tilskuddlii veiformål tasut avforskrift om tilskuddtil nænngs-og
miljøtiltak i skogbruket

Behandlingi Kemmunestyret- 17.12.03:

Venstrevi OddJære blod foreslo I~igende:

En ber om attilskudd til skogplantingblir inn~rt på nytt.

Vedtak i Kommunestyret - 17.12.03:

Rådmannenstilråding ble enst.vedtatt.

O.J.Hoelsforslagble enst.vedtatt.

Rett utskrift bek-refies:
Oppdalkommune,22.12.03
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