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Vedtak i Formannskapet - 06.12.04: 
Vega formannskap har ingen merknad til regleverket og viser til vedlagte uttalelse fra Vega 
bondelag av 26.11.04: 
 
”Fra Vega bondelag v/ Morten Hestvik 26.11.04 
 
HØRING PÅ UTKAST TIL FORSKRIFT OM  MIDLER TIL BYGDEUTVIKLING 
 
I utgangspunktet er mer regional/lokal styring positivt, men dette kan få noen negative 
konsekvenser.  Når maksimaltak for tilskudd fjernes og tilskuddsprosenten økes fra 20 til 
30%, noe som i og for seg er bra, blir totalrammen til fordeling i Nordland for liten. 
Rammene burde minst fordobles for å dekke den nødvendige fornyingen i landbruket.  
Mangel på penger fører til prioriteringer som kan få betenkelige følger, f.eks fylkesvise 
forskjeller som kan vri produksjon fra ett fylke til et annet. 
Saker som dette viser hvor viktig det er med oppegående landbruksetater i kommunene, da en 
stadig større del av overføringene kommer som følge av konkurranse mellom 
kommuner/fylker om de beste strategiplanene.  Tiden som brukes til forskriftsendring og 
høring er betenkelig knapp.” 
 
 



 
 

Behandling i Formannskapet - 06.12.04: 
Fra Vega bondelag møtte Morten Hestvik. 
Einar Moen fremmet følgende forslag 
Vega formannskap har ingen merknad til regleverket og viser til vedlagte uttalelse fra Vega 
bondelag av 26.11.04 

Innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling. 
 

Saksopplysninger 
Det vises til  brev av 26.11.04 fra Vega bondelag. Høringsfristen er 6.12.04. 
 
 
 
Som møteboka.    Vega kommune  7.12.04 
 
Går til: 
Landbruks og matdep.  
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