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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 26.05.2020:
Landbrukssjefen var til stede under behandlingen for å kunne besvare spørsmål.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
1. Saken sendes på høring til landbruks, friluftslivs og miljøorganisasjoner før
den kommer tilbake til politisk behandling.
2. Det vurderes mulighet for å innføre søknadsfrister slik at søknader kan
innbyrdes prioriteres
3. Følgende føringer styrkes:
a. SMIL-midler skal prioriteres sterkt etter kommunale
miljøutfordringer og landskapskvaliteter, samt tiltak for å styrke
allmennhetens tilgang til skog og jordbrukslandskapet.
b. Klimatiltak skal legges inn under mål for skogbruk i Follo, mens
tiltak til skogsbilvei nedprioriteres.
Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende forslag:
1. I strategier for SMIL (9.2) gjøres følgende endringer:
a. Tiltak som reduserer erosjon og avrenning samtidig som de styrker
biologisk mangfold eller øker karbonbinding i jord prioriteres før
øvrige tiltak for redusert erosjon og avrenning.
b. Ikke bare tiltak for husdyrbruk, men alle tiltak for reduksjon av
klimagassutslipp i landbruket prioriteres på lik linje med
forurensningstiltak.
2. I strategi for NMSK (13.2) gjøres følgende endringer:
a. Markberedning fjernes fra oversikten over tilskuddsberettigede
tiltak.
b. Tiltak som kan virke natur- eller miljøskadelig, herunder nye
skogsbilveier, gjødsling, grøfterensk og supleringsgrøfting, skal ikke
støttes.
c. Tiltak for økt biologisk mangfold i produksjonsskog inkluderes i
listen over tilskuddsberettigede tiltak.
d. Ved planlagt hogst skal grunneier informeres om muligheten for
frivillig vern.
e. Bredere kantsoner mot vann og vassdrag med årssikker vannføring
inkluderes på listen over tilskuddsberettigede tiltak.
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Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:
Støtte til markberedning; skal ikke gjøres i perioder der det er ekstra
ugunstig for biologisk mangfold, herunder hekketid for fugl o.l.

Magnus Flåten Nickelsen (R) fremmet følgende forslag:
1. Erstatning for kulepunkt 2 i NMSK prioriteringsliste:
1) Tiltak for skogsforyngelse, ungskogpleie, planting av varierte treslag
og utvikling av plukkhogstalternativer og naturmangfold
2) Klimatiltak i skogbruk
3) Tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon
2. Sette klimatiltak nederst på SMIL ordningens prioriteringsliste.
Votering:
SVs forslag:
1. ble vedtatt 7-2 (2H)
2. ble vedtatt 5-4 (2H, Sp, V)
3.a ble vedtatt 5-4 (2H, Sp, V)
3.b ble vedtatt 5-4 (Ap, 2H, Sp)
MDGs forslag:
1.a ble vedtatt 6-3 (2H, Sp)
1.b ble vedtatt 5-4 (2H, Sp, R)
2.a ble nedstemt 5-4 (2MDG, SV, R)
2.b ble nedstemt 5-4 (2MDG, SV, R)
2.c ble vedtatt 6-3 (2H, Sp)
2.d ble nedstemt 5-4 (2MDG, SV, R)
2.e ble vedtatt 5-4 (Ap, 2H, Sp)
Vs forslag ble vedtatt 8-1 (Sp)
Rs forslag:
1. ble nedstemt 5-4 (2MDG, SV, R)
2. ble nedstemt 6-3 (SV, V, R)
Vedtatte forslag som helhet ble vedtatt 6-3 (2H, Sp) ved alternativ votering mot
rådmannens innstilling.
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 26.05.2020:
Saken sendes på høring til landbruks, friluftslivs og miljøorganisasjoner før den
kommer tilbake til politisk behandling – med følgende endringer og tillegg:
1. Det vurderes mulighet for å innføre søknadsfrister slik at søknader kan
innbyrdes prioriteres.
2. Følgende føringer styrkes:
a. SMIL-midler skal prioriteres sterkt etter kommunale
miljøutfordringer og landskapskvaliteter, samt tiltak for å styrke
allmennhetens tilgang til skog og jordbrukslandskapet.
b. Klimatiltak skal legges inn under mål for skogbruk i Follo, mens
tiltak til skogsbilvei nedprioriteres.
3. I strategier for SMIL (9.2) gjøres følgende endringer:
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a. Tiltak som reduserer erosjon og avrenning samtidig som de styrker
biologisk mangfold eller øker karbonbinding i jord prioriteres før
øvrige tiltak for redusert erosjon og avrenning.
b. Ikke bare tiltak for husdyrbruk, men alle tiltak for reduksjon av
klimagassutslipp i landbruket prioriteres på lik linje med
forurensningstiltak.
4. I strategi for NMSK (13.2) gjøres følgende endringer:
a. Tiltak for økt biologisk mangfold i produksjonsskog inkluderes i
listen over tilskuddsberettigede tiltak.
b. Bredere kantsoner mot vann og vassdrag med årssikker vannføring
inkluderes på listen over tilskuddsberettigede tiltak.
5. Støtte til markberedning; skal ikke gjøres i perioder der det er ekstra
ugunstig for biologisk mangfold, herunder hekketid for fugl o.l.
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