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Regionalt miljøtilskudd 2020 - Oversendelse av klage fra Trond Staberg
971218037
Inderøy kommune har mottatt klage fra Trond Staberg. Staberg klager på at arealet er redusert med 86
daa. Inderøy kommune har vurdert vedtaket på nytt. Det har ikke framkommet nye opplysninger som
gjør at kommunen kan endre vedtaket. Inderøy kommune opprettholder derfor sitt vedtak og sender
klagen over til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig klagebehandling.
Vurdering av klagen:
Inderøy kommune mottok klage fra Staberg datert 16.03.2021 på enkeltvedtak om utbetaling av
regionalt miljøtilskudd 2020 datert 05.03.2021. Vedtaket kan påklages med hjemmel i fvl §28. Klagen har
blitt framsatt innen klagefristens utløp og kan ifølge fvl §30 behandles. Inderøy kommune har vurdert
klagen etter fvl § 33.
Staberg har søkt tilskudd til beiting av biologisk verdifulle arealer. I søknaden skriver Staberg: «. I et brev
jeg mottok 05.03.21 kommer det frem at jeg har oppgitt feil opplysninger angående areal på
eiendommen 308/2. Arealet er redusert med 86 daa. (…) Jeg har forholdt meg til areal som er oppgitt i
kart fra nibio, og der er det; 33,2 daa overflate-dyrket samt 135,1 daa innmarksbeite Det er areal som
over lang tid er blitt brukt til beitedyr. Krav som stilles til å søke på regionale miljøtilskudd er oppfylt på
lik linje som areal på bruk nr.; 309/1 og 309/2, samt bruk nr.; 310/1.»
Kommunen har lagt til grunn at Staberg klager på at saksbehandler har tatt ut 86 daa av det omsøkte
arealet på 308/2 og at søker mener at det omsøkte arealet er berettiget tilskudd.
I utbetalingsvedtaket framkommer det at kommunen har redusert arealet på 308/2 med 86 daa fordi
ordningen kun gjelder innmark. På 308/2 har søker tegnet inn totalt 203 daa. Overflatedyrket jord (33,2
daa) samt innmarksbeitearealer øst for vegen ved Langaunet (til sammen 14,5 daa) har ikke blitt omsøkt
(tegnet inn i kartet). 117 daa har blitt godkjent av saksbehandler. Dette gjelder areal som er klassifisert
som innmarksbeite. 86 daa er tegnet inn på areal klassifisert som skog (utmark). Disse 86 daa er tatt ut
av søknaden. Kommunens vurdering er at arealene åpenbart ikke tilfredsstiller følgende vilkår i Forskrift
om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag § 11 Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer: «Arealene
skal være innmarksarealer av gammel kulturmark.», og at det derfor var riktig å ta arealene ut av
søknaden. I veilederen presiseres det at arealene må være full- og overflatedyrka eller innmarksbeite.
Det har ikke blitt vurdert om areal som ikke er omsøkt (tegnet inn) kan være berettiget tilskudd.
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saksnr. 2020/4401-4

Konklusjon:
Inderøy kommune har gjennomgått saken på nytt uten å finne nye opplysninger som ikke var kjent for
kommunen på vedtakstidspunktet. Kommunen opprettholder derfor sitt standpunkt i saken og
oversender saken i sin helhet over til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Anne Kolstad
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