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Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid i Nord-Troms kommunene. 
Planen er utarbeidet i samarbeid med faglagene innen jord- og skogbruk og vedtatt i Storfjord, 
Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen kommune. 

Strategien omfatter tiltak både innenfor jordbruk og skogbruk. 

Strategien gjelder for midler knyttet til: 
 Forskrift for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). 
 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 
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Bakgrunn 
 
Stortingsmelding nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt 

nivå overførte en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen til kommunene. Blant annet 
fikk kommunene vedtaksmyndighet i saker som omfattes av Forskrift om spesielle 
miljøtiltakene i landbruket (SMIL-midler) og forskrift om nærings - og miljømidler i 
skogbruket (NMSK-midler). 

 
Forskriftene har følgende formål: 

 
Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale 
prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig 
som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i 
skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra 
jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene 
og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. 

 
Tilskuddene forvaltes etter ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket” og 
”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket”, fastsatt av 
Landbruksdepartementet den 4. februar 2004 med hjemmel i §§ 3 og 18 i Lov om jord 
(jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23. (Vedlegg 1 og 2). 

 
Fylkesmannen fordeler SMIL og NMSK-midlene årlig i en samlet ramme til kommunene. 
Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftene fattes av kommunen. Kommunene skal 
fastsette overordna retningslinjer for prioritering av søknader. Nord Troms kommunene skal i 
denne sammenheng legge forskriftene med retningslinjene til høring hos de aktuelle faglag i 
landbruket for å drøfte nye strategier og retningslinjer. 

 
I forbindelse med arbeidet med strategier og retningslinjer (2004 – 2008) for SMIL- og 
NMSK midler ble det avholdt møte med de ulike faglagene. I løpet av dette møtet ble 
hovedlinjene for retningslinjene for fordeling av tilskuddsmidlene bestemt. Det ble da skissert 
at tilskuddene både innen jord- og skogbruk fortrinnsvis skulle tildeles tiltak med stort 
næringspotensiale og at fellestiltak der flest mulig får nytte av tilskuddene prioriteres. I og 
med at kommunene i Nord Troms utarbeider felles forskrift med tilhørende retningslinjer 
videreføres til å gjelde også den kommende strategiplanen for SMIL/NMSK midler (2010 – 
2013). 

 
Ved etablering av strategier og retningslinjer for SMIL/NMSK-midler (2004 – 2008) ble 
følgende overordna mål og strategier vedtatt: 

 
Storfjord kommune: 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, 
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal 
prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. 
Det legges vekt på at tilskuddet fremmer miljøgoder for allmennheten og danner grunnlag for 
miljøvennlig produksjon, næringsutvikling og bruk av tradisjonsrike driftsformer, materialer 
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og håndverk. Det legges også vekt på at tiltakene samlet kan bidra til å utvikle aktive bygder 
ved å fremme godt samvirke mellom landbruket og samfunnet forøvrig. 

 
Lyngen kommune: 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, 
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Ordningen har og som formål til 
å fremme bruk av lokale tradisjoner og ressurser. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut 
fra lokale strategier og målsetninger. 

 
Nordreisa kommune: 
For spesielle miljøtiltak i jordbruket skal de økonomiske virkemidlene bidra til å motvirke 
gjengroing, tap av biologisk mangfold, forfall av gamle bygninger og kulturminner, arbeid for 
å redusere rovdyrtapene, og bedre allmennhetens muligheter til ferdsel og opplevelser i 
kulturlandskapet. 
For nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal de økonomiske virkemidlene bidra til å stimulere 
til utvikling av økt kvalitetsskog, kvalitetsfremme tiltak i skogen som på lang sikt gir økt 
lønnsomhet, og skogsveibygging for å sikre adkomstmuligheter til drivverdige skogsområder. 

 
Kvænangen kommune: 
Etter tidligere endret bruk av beiteområder står kulturmarka og kulturlandskapet i enkelte 
områder i fare for gjengroing. Det samme gjelder stier og gamle ferdselsårer. Dette gjelder 
særlig i distrikter hvor gårdsbruk er nedlagt, men også i tidligere beiteområder i nærhet av 
gårdsbruk i drift. Å identifisere og ta vare på de viktigste kulturlandskapsverdiene er en stor 
utfordring. Det er også en stor utfordring å synliggjøre de verdiene kulturlandskapet har for 
biologisk mangfold, friluftsliv og turisme. 
Det er en stor utfordring å skaffe kompetent arbeidskraft til gjennomføring av tiltakene. 
Forutsigbarhet og kontinuitet innenfor skogbruket må økes for å skape gode nok rammevilkår 
for de som kan være interessert i å satse. En målrettet satsing på kompetanseheving er også 
viktig. Grunneierne i Kvænangen har i liten grad oppdaterte skogbruksplaner. Dette medfører 
at vi har for dårlig oversikt over behovet for skogkultur og mulighetene for avvirkning. 
Planleggingsaktiviteten må økes betraktelig. 
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1. Nye retningslinjer for 2010 – 2013. 
 
 
 

1.1 Fellesregler for SMIL/NMSK tilskudd: 
 

 
1.  Prosjekt med størst miljø- og verdiskapningspotensiale prioriteres høyest. 
2.  Fellestiltak prioriteres foran enkelttiltak. 
3.  Søknadsfrist: 
4.  Felles saksbehandlingsregler, søknadsfrister og tilskuddsatser 

 
Det er ønskelig med en rullering av hvilke tiltak som har hovedprioritet når ny tiltaksplan skal 
fastsettes. Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Kvænangen har vedtatt følgende 
prioriteringer for kommende periode. 

 
Prioriterte tiltak i jordbruket i perioden 2010 – 2013: 

 
Hver enkelt kommune lager egne prioriteringslister, se vedlegg. 

 
Vurderingskriterier 
Tilskuddsatsene vurderes ut fra miljøeffekt, områdets kulturlandskapsverdier, om det er et 
fellestiltak og lokal prioritering. Det oppfordres til søkning på større sammenhengende 
prosjekter som har tydelig og synlig miljøeffekt. SMIL - søknader som i ettertid kan gi RMP– 
tilskudd (regionalt miljøprogram) til årlig drift/skjøtsel prioriteres. 

 
Prioriterte tiltak i skogbruket i perioden 2010 – 2013: 

 
Hver enkelt kommune lager egne prioriteringslister, se vedlegg. 

 
Vurderingskriterier 
Ved prioritering mellom ulike områder og bestand, legges i utgangspunktet skogfaglige 
kriterier om forventa verdiøkning av tiltaket til grunn. Prosjekter med størst næringspotensiale 
prioriteres. Så langt det passer, skal en også ta hensyn til om tiltaket har positiv betydning for 
andre interesser som friluftsliv, beite og kulturlandskap. 

 
 
 

2. Hovedutfordringer i landbruket 
 
 
 

2.1 Eiendomsstrukturen i Nord Troms 
Eiendomsstrukturen i Nord Troms preges mye av mange små eiendommer som går fra fjord 
til fjell, og som i stor grad er utformet i fiskebondens aktivitet. En stadig større andel av 
arealene leies i dag bort til bønder basert på muntlige eller skriftelige avtaler. Utfordringene 
med jordleie er å sikre forutsigbare arronderingsmessige driftsvilkår og leietid. I og med at 
færre aktive bønder blir igjen i bygdene så får de større og større vedlikeholdsansvar for bl.a 
gjerdehold og flere små enheter og høste. 



6  

2.2 Kulturlandskap og kulturminner 
Landbruket har ei lang historie i Nord Troms kommunene og var preget av 
næringskombinasjoner. Antallet aktive landbruksforetak er dessverre blitt kraftig redusert de 
siste tiår. En stor del av jordbruksarealene på nedlagte landbrukseiendommer leies ut til 
gårdsbruk i drift. Dette er med på å opprettholde drift av produktive arealer. Nedlagte bruk har 
også ført til en nedgang i antallet dyr på beite, noe som igjen fører til gjengroing av 
utmarksarealer. Gjengroingen kan føre til at arealene forringes for bruk til friluftsliv dersom 
de ikke kultiveres for jord- eller skogbruks formål. De landbrukseiendommer som i dag ikke 
er i aktiv drift representerer en viktig del av kommunenes kulturhistorie. 

 
Det finnes områder med stort biologisk mangfold i jordbrukslandskapet. Disse områdene står i 
fare for å gå tapt ved gjengroing av kulturlandskap og ved at tungdrevne områder ikke blir 
brukt i jordbruksøymed og blir mindre attraktivt for allmennheten. 

 
Kulturlandskapet er en viktig ressurs for bygdene, kulturlandskapet og er pr definisjon et 
landskap som er formet av menneskers aktivitet og utnyttelse opp igjennom historien. Det 
forteller hvordan man har utnyttet naturressursene for å kunne overleve under ulike 
samfunnsforhold. 

 
Faktorer som er avgjørende for verdien av landbrukets kulturlandskap: 
Kulturhistorie- historiske spor av kulturminner i landskapet for ulike tidsepoker som   
når det sees i sammenheng forteller oss en del om hvordan landskapet ble brukt. 
Biologi / økologi verdien henger sammen med graden av biologisk mangfold. Næring 
- et verdifullt kulturlandskap kan brødfø de som driver jorda og skogen gjennom 
produksjon av mat og fiber og trevirke. 
Estetikk og landskapsopplevelse - karaktertrekk og særtrekk. 

 
 
 

Begrepet kulturlandskap omfatter således 
en helhet av bruksverdier, naturverdier, 
kulturverdier og opplevelsesverdier. 

 
Kulturlandskapet i Nord Troms ligger på 
den gamle strandflaten og har i de fleste 
tilfeller en tilknytning til havet. Som i andre 
kystkommunen har det vært tradisjon for å 
kombinere jordbruk og fiske. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Friluftsliv 
Skogområdene, kystområdene og til dels jordbruksområdene er viktige for friluftslivet. 
Hverdagsfriluftslivet stiller også krav til tilrettelegging i bolignære turområder. I mange 
områder ligger boligområdene omkranset av landbruksområder. Dette gjør det spesielt viktig 
å ta vare på de grønne korridorene som kan skape forbindelseslinjer mellom bebyggelsen og 
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turområdene rundt. Økende befolkning på grunn av nye boligfelt og øvrig utbygging vil gi økt 
belastning på enkelte jordbruksområder. 

 
Hestesport og ridning er utbredt alle kommunene og er ei næring i vekst. Hest er viktig som 
en del av ungdomsaktiviteter og friluftsliv. 

 
Lyngshesten 
Lyngshesten er en av de viktigste identitetsbærerne i regionen. Lyngshest har aner tilbake til 
de små hestene som nordmenn brukte i  tidlig middelalder og stammer sannsynligvis også fra 

de gamle og lettbente steppehestene. Den er en sterk 
og nøysom hest med gode ben og hover. Den ble satt 
til arbeid på  gården eller ute på marka og var vant til 
å jobbe hardt. 
De senere årene har rasen vokst i popularitet over 
hele landet. Dagens hester har utmerkede 
bruksegenskaper. Hesterasen er fin som 
«førstegangshest» og kan brukes i alle ridegrener. 

 
 
 
 
 

Figur 1.Lyngshest på beite i Russelv 
 
 

Bygdene i kommunene er populære utfartssteder for hyttefolk, turister og friluftsfolk. Dette 
krever tilrettelegging av adkomst til populære områder. I tillegg er det fine strender og 
badeplasser som ligger i tilknytning til jordbruksarealer og beitearealer, som krever 
tilrettelegging for å unngå konflikter. 

 

 
 

2.4 Næringsvirksomhet 
Aktivt landbruk i bygdene er en viktig premissleverandør for annen næringsutviklinga i 
kommunene. Aktive bygdesamfunn er attraktive som bosted. 

 

 
 

2.5 Skogbruk 
Faktaopplysninger for Distrikt VI 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Kvænangen og Lyngen kommune 

 
Totalt skogareal 1.110.800 daa 
Produktiv skog 492.100 daa 
Drivbar produktiv skog 340.000 daa 
Årlig tilvekst i drivbar skog 48.800 fm3 

 
 

 

Viktige mål for skogbruket i Nord Troms 
 Bidra til å dekke behovet for trevirke i fylket. 
 Ressursoppbygging. 
 Binde CO2, oppnå et CO2  nøytralt Troms. 
 Biologisk mangfold 
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 Andre formål (friluftsliv, jakt, fiske mm). 
 
Skogarealet vil trolig fortsette å øke pga endret arealbruk, først og fremst redusert husdyrhold 
i utmark. Men også effekter av mindre hogst i forhold til tider da skogen var viktigste 
energikilde. Torving i myr var et resultat av for lite tilgjengelige skogressurser. Skog har vært 
det opprinnelige på disse arealene. I løpet av få tiår etter 2. verdenskrig har situasjonen i 
kystnorge endret seg fra liten ressurstilgang og lokal skogmangel til periode med 
virkesoverskudd. 

 
Samfunnet og den enkelte skogeier kan ennå i stor grad påvirke hvordan skogen skal se ut og 
hva den skal produsere. Valg av treslag, intensitet på skogskjøtsel og avgjørelse om hogst 
eller ikke. I tillegg mulig langsiktig effekt av varmere klima, som kan øke skogarealet. 

 
Det vil ennå gå noen 10- år før plantefeltene fra seint 50 -tall til tidlig 70-tall kan høstes. 
Omløpstid er 70 – 120 år (som også er gjennomsnitt for landet). 
Utfordringa er hvordan vi skal innrette oss for å få størst mulig nytte og glede av denne ”nye 
skogen”. 

 

 
 

2.6 Miljømål 
Viktige miljømål for landbruksforvaltningene i Nord-Troms: 

 
 Opprettholde et attraktivt kulturlandskap. 
 Ta vare på kulturminner. 
 Bevare viktige områder for biologisk mangfold. 
 Sikre at viktige områder for friluftsliv fortsatt skal være tilgjengelige. 

 

 
 

3. Strategier 
 

 
Miljøtilskudd i landbruket er et lite, men viktig bidrag for å nå målene. Målene skal først og 
fremst nås gjennom forvaltning av aktuelle lover og forskrifter. Strategien for bruken av 
midlene er følgende: 

 

 
• En felles strategi for SMIL- og NMSK midlene i Nord-Troms region skal være med på å 

forenkle samarbeid og å bistå hverandre i saksbehandlingen av søknader. Det skal igjen 
være med på å effektivisere arbeidet og styrke resultatet. 

 
• Når midlene blir tildelt kommunene skal det ut en felles annonse i lokalavis med felles 

søknadsfrist. 
 

• Kommunene skal samarbeide aktivt med grunneiere for å få til en best mulig 
prioriteringsliste i hver enkelt kommune. 

 
• Kommunene skal jobbe aktivt for å gjøre de ulike tilskuddsmidlene bedre kjent for 

eiere av landbrukseiendommer og andre aktuelle søkere. Strategien og de lokale 
prioriteringslister skal være lett tilgjengelig på hver enkelt kommunes hjemmeside, 
slik at produsenter, lag og foreninger har lett tilgang på den og ser hva som kan søkes 
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midler til. I tillegg skal det holdes landbrukskafe våren 2010 med en gjennomgang av 
denne strategien. 

 
• Vedtaksmyndigheten uansett søknadssum skal delegeres til den aktuelle avdelingen i 

kommunen som saksbehandler søknadene. Dette for å forenkle og effektivisere 
saksbehandlingen. 

 
• Jordloven, skogbruksloven og tilhørende forskrifter er delegert til avdeling for 

utvikling i Nord-Troms region. Søknader om SMIL- og NMSK midler skal behandles 
i henhold til forskrifter for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket og forskrifter for 
Spesielle miljøtiltak i jordbruket, samt nevnte lovverk. 

 

 
 

4. Vilkår 
 
 
 

4.1 SMIL midlene 
Det er tre ulike grupper som har mulighet til å søke om SMIL- og NMSK midlene. Disse 
gruppene er: 

 
Foretak eller privatperson som driver en landbrukseiendom og er berettiget 
produksjonstilskudd (jordbruksforetak). Dersom søkeren ikke eier eiendommen tiltaket skal 
gjennomføres på, må han ha tillatelse fra eieren til å gjennomføre tiltaket. 

 

 
Foretak eller privatperson som eier en landbrukseiendom, men som ikke er berettiget 
produksjonstilskudd. 

 
Enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av 
landbrukseiendommens eier til gjennomføring av aktuelle prosjekt/tiltak. 
Dette gjelder lag/foreninger som gjennomfører prosjekt/tiltak i fellesskap, eksempelvis 
beitelag, grunneierlag, grendelag, bekkelag, historielag, velforeninger, mv. Det kan 
eksempelvis være aktuelt at ideelle organisasjoner søker om tilskudd til frilufts- og 
ferdselstiltak, eller til prosjekter/tiltak som gjelder skjøtsel og bevaring av biologisk 
mangfold eller kulturminner. 

 
Alle som søker om tilskudd skal være registrert i Enhetsregisteret. Unntatt fra dette er 
eiere av landbrukseiendom som ikke har et registrert jordbruksforetak. Disse kan 
benytte fødselsnummer. 

 
For foretak som mottar produksjonstilskudd i jordbruket, og som søker om SMIL-midler, 
skal miljøplan trinn 2 foreligge. 

 
Det kan settes vilkår for innvilgning av tilskudd til det enkelte prosjekt og tiltak. Frist for 
gjennomføring av tiltak ved innvilget søknad blir satt av den enkelte kommune med 
gjennomføringsfrist opp til 3 år. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, 
men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. 
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4.2 NMSK midlene 
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa 
kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer. 

 
Kommunen kan sette vilkår for utbetaling av tilskudd til det enkelte tiltak, men vilkårene må 
være i samsvar med tiltakets formål. Ved fellestiltak må det foreligge en skriftlig avtale 
mellom deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets 
gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold. 

 
Frist for gjennomføring av tiltak etter §§ 4, 6 og 7 er maksimalt 2 år. Kommunen kan etter 
søknad forlenge gjennomføringsfristen opp til 5 år fra tilskuddet ble innvilget. 

 

 
 

5. Virkeområde 
 
 
Virkeområdet for SMIL- og NMSK midlene er hovedsakelig landbrukseiendommer som kan 
nyttes til jord- og/eller skogbruksformål. SMIL midlene skal stimulere til tiltak som fremmer 
natur- og kulturminneverdiene i landbruket sitt kulturlandskap og redusere forurensning fra 
landbruket. Tiltaket skal være utover det en kan vente av vanlig landbruksdrift. NMSK 
midlene skal stimulere til økt verdiskapning i skogbruket. Samtidig skal miljøverdier knyttet 
til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen bli ivaretatt og 
videreutviklet. 

 

 
 

6. Aktuelle tilskuddsordninger 
 
 
 

6.1 Kulturlandskapstiltak 
Det kan gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som gjennom skjøtsel, vedlikehold og 
istandsetting ivaretar natur- og kulturminneverdier i landbrukets kulturlandskap. 

 
Forskriften omfatter bl.a. tiltak som: 

 Ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for økt 

biologisk mangfold. Eksempler er rydding/istandsetting av gamle beiter som er ute av 
bruk, restaurering/tilbakeføring av gamle slåtteenger, stell av åkerholmer og kantsoner 
m.m. Tilskudd kan gis med inntil 70 % av kostnadsoverslaget. 

 Tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder 
verdifulle områder åpne. Eksempler er opparbeidelse av sammenhengende sti- og 
turveinett i tilknytning til veier i landskapet, viktige linjedrag i landskapet og 
forenkling av adkomst til utmark og strandsoner. Tilskudd kan gis med inntil 70 % av 
kostnadsoverslaget. 

 Ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige bygninger, 

gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting etter kulturminnefaglige retningslinjer. 

Eksempler på kulturminner er alle slags verneverdige bygninger på gårdstun og i inn 
og utmark, fra våningshus og driftsbygninger til naust, ulike sjåer, sommerfjøs m.m. 
Gravhauger, rydningsrøyser, steingjerder, gamle ferdselsveier m.m. Tilskudd kan gis 
med inntil 70 % av kostnadsoverslaget. 
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 Fremmer organisert beitebruk i utmark. Investeringstiltak som fremmer organisert 
beitebruk skal medvirke til bedre utnyttelse av beiteområdene, rasjonell drift i 
beitelagene og hindre tap av beitedyr. Tilskudd kan gis til alle typer tiltak som 
fremmer beitebruken i et område. For å oppnå en effektiv og målrettet bruk av midler 
til dette formålet, bør tiltak i regi av beitelag prioriteres. Det er aktuelt å gi tilskudd til 
følgende tiltak: Sperregjerder, dvs. gjerder som hindrer beitedyr i å komme ut av 
beiteområdet. Normalt bør det ikke gis tilskudd til reine inngjerdinger. Andre aktuelle 
tiltak er: ferister, bruer, tilsynshytter, sanke- og skilleanlegg, rydding/utbedring av 
drifteveier, kortere kjørevei fram til skilleanlegg, saltsteinautomater, 
transportprammer, sankefeller, og lignende. 

 Tun-plan. Gårdstunet er et viktig element i kulturlandskapet. Det kan gis tilskudd til 
(profesjonell) utarbeidelse av tun-plan for gårdsbruk. Denne skal ta for seg 
miljøhensyn med plassering av bygninger, veier og plassering av alle viktige 
funksjoner med at gårdsbruk skal være funksjonelt og estetisk flott bosted og trygg 
arbeidsplass. 

 
Regional kulturminneforvaltning (Fylkeskommunen) kontaktes ved søknader om 
istandsettelse av freda og verneverdige bygninger eller skjøtsel av kulturminner. Arbeid må 
utføres i henhold til godkjenning/tilråding fra kulturminnemyndighet. Sametinget skal 
kontaktes dersom det aktuelle tiltaket berører freda samiske kulturminner. 

 

 
 

6.2 Forurensningstiltak 
Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i 
vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer 
forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann. 

 
Forskriften omfatter bl.a. følgende tiltak: 

 Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende 
driftsbygning eller driftsopplegg. 

 Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til 
erstatning for eksisterende lukka avløp. 

 Dammer i kulturlandskapet (rense og miljøeffekt). 
 Miljøplantinger og økologiske rensetiltak. 
 Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon 

på spesielt erosjonsutsatte arealer. 
 

 
 

6.3 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt 
For å få til en mer helhetlig og samordnet innsats og for å bidra til prosesser som sikrer 
bredest mulig involvering og forankring i miljøarbeidet, kan det gis tilskudd til planleggings- 
og tilretteleggingsprosjekter. Tilskudd kan gis med inntil 100 %. 

 
Formålet med slike prosjekter er å legge forholdene til rette for større helhetlige prosjekter 
over større områder for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. 

 
Grunneiere, lag og foreninger, kommuner og eventuelt andre berørte parter kan delta i nevnte 
prosjekter. Lag eller organisasjoner som ikke innbefatter alle grunneierne et prosjekt/tiltak 
berører, må sørge for skriftlig godkjenning fra de aktuelle grunneierne før søknaden 
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godkjennes. Dette er viktig for å sikre at de tiltakene som kommer fram i 
planleggingsprosjektet, faktisk kan gjennomføres. 

 
Det kan innvilges engangstilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag. Normalt 
bør det imidlertid også i slike prosjekter forutsettes medvirkning fra andre kilder, for 
eksempel i form av dugnads-/egeninnsats eller delfinansiering (spleiselag) fra andre 
interessenter eller samarbeidsparter 

 

 
 

6.4 Skogbrukstiltak 
Skogbruk er ei langsiktig næring. Planting er et viktig tiltak for å sikre framtidig behov for 
trevirket i kommunen og i fylket for øvrig. Ungskogpleie og tynning er tiltak tidlig i omløpet 
som ofte har stor betydning for skogens videre utikling med større produksjon som øker det 
økonomiske verdigrunnlaget, fremkommelighet og utseendemessig. 
 

Til alle tiltak kan det gis engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag i 
henhold til gjeldende forskrifter og rundskriv. For noen områder gis det tilskudd i forhold til 
dekar eller kubikkmeter. 

 
Tiltak i skogbruket omfatter: 

• Planting 

• Avstandsregulering/ rydding i plantefelt 

• Stammekvisting 

• Skjermhogst  

• Tynning manuelt arbeid 

• Tynning maskin/prosessor 

• Spesielle skjøtselstiltak  

• Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og 
utvikle miljøverdier. 

• Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle 
miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om 
skogsdriften. 

• Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere « 
villmarkspregede områder ». 

• Utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a 

NMSK midler gis også til skogsveibygging, drift i vanskelig terreng og uttak av virke til 
bioenergi. For disse områdene er imidlertid vedtakmyndighet lagt til Fylkesmannen.  
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7. Tilskudd 
 

 
Til alle tiltak kan det gis engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag i 
henhold til gjeldende forskrifter og rundskriv. For særskilte tiltak for å ivareta biologisk 
mangfold, kan det gis tilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 
Kommunen står i følge Statens Landbruksforvaltning og forskriften for SMIL og NMSK- 
midler fritt til å sette lavere tilskuddsprosent for de ulike tiltakene. Grunnlaget for tilskudd er 
godkjent kostnadsoverslag for det planlagte tiltaket. I tilskuddsgrunnlaget kan det tas med alle 
kostnader med gjennomføring av tiltaket, dvs. materialkostnader, arbeidskostnader og 
kostnader med utarbeiding av nødvendige planer. 

 
For enkelte tiltak kan det være aktuelt å yte tilskudd for å sikre årlig skjøtsel. Eksempler på 
dette er skjøtsel for å ivareta biologisk mangfold, spesielt verdifulle og verneverdige 
kulturlandskap, eller skjøtsel for å sikre god etablering av nye plantinger av tre og busker 
(miljøplantinger). Tilskudd til slike årlige tiltak må gis som et engangstilsagn og utbetales 
årlig etter hvert som arbeidet gjennomføres. Det kan ikke gis tilsagn om tilskudd til årlige 
skjøtselstiltak ut over en periode på inntil tre år. Dersom skjøtselen skal videreføres utover de 
tre årene, må det søkes for en ny periode. 
SMIL-midlene kan sees i sammenheng med RMP-midlene (regionalt miljøprogram) for 
søkere som er berettiget produksjonstilskudd. 
Det skal normalt ikke gis tilskudd til maskiner eller annet løst teknisk utstyr. 


