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Høring på utkast til forskrift om midler til bygdeutvikling
Det vises til departementets brev av 27.10.04 der også Fylkesmannen inviteres til å gi sin
høringsuttalelse til utkast til ny forskrift om midler til bygdeutvikling.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tilfreds med at den foreslåtte formålsparagrafen har fått et
videre og mer åpent virkeområde. Dette gir muligheter for en mer fleksibel, men også mer
målrettet bruk av BU-midlene til beste for utvikling av landbruket og bygdene som helhet.
Mulighetene til å bidra til utvikling av gode bosted og livsmiljø gjennom målrettet bruk av BUmidler med utgangspunkt i landbrukets ressurser er slik vi der det, viktig.
Fylkesmannen er også enig i at BU-midlene fortsatt skal være landsdekkende.
Omleggingen av BU-ordningen har etter Fylkesmannens oppfatning gitt en klarere og bedre rolleog ansvarsfordeling med tydelig plassering av tilskuddsforvalteransvaret.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er også enig i at tak på tilskudd fjernes i forskriften og at
tilskuddsgrense kan overlates å vurdere til regionalt nivå med bakgrunn i de utfordringer og mål
en der måtte ha.
Når det gjelder § 5 og bestemmelsen om at dersom leid areal skal nyttes som arealgrunnlag så
forutsettes det dokumentasjon på langsiktig leieavtale eller forpaktningsavtale. Fylkesmannen er
enig i at leieavtaler må kunne dokumenteres. Bestemmelsen gir likevel ikke nærmere klarhet i hva
som legges i ”langsiktig leieavtale”. Det er uklart om det med dette menes eksempelvis 5 år, 10 år
eller kanskje til og med over 10 år. Vi finner liten grunn til å tvile på intensjonene med
bestemmelsen. Imidlertid vil vi foreslå at dette endres til at det skal kunne dokumenteres
leieavtale med en slik varighet at tiltaket kan gjennomføres på en forsvarlig måte og på et
forsvarlig grunnlag uten at dette omtales som ”langsiktig”.
Med hilsen

Jan-Yngvar Kiel e.f.
ass. landbruksdirektør
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