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Vedtatt av Planutvalget den 10.02.2014, sak 18/14.

Kommunale tiltaksstrategier ligger til grunn for tildelingen av økonomiske virkemidler til tiltak
innenfor kulturlandskap, miljøverdier, forurensing og skogbruk fra Fylkesmannen til
kommunene. Lokale strategier skal beskrive miljøutfordringer og prioritere virkemidler mot de
tiltak som er best egnet for å bedre miljøprofilen i kommunen.
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1. Bakgrunn
I behandlingen av St.mld nr 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og
lokalt nivå, vedtok Stortinget at en rekke nye oppgaver innen landbruksforvaltningen skal
overføres til kommunene. Fra 01.01.2004 ble nærings-og miljøvirkemidlene i landbruket
overført til kommunene.
Den enkelte kommune utarbeider flerårige tiltaksstrategier. På bakgrunn av disse fordeler
fylkesmannen midler til kommunene.
De lokale prioriteringene er med bakgrunn i:





Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsatt av landbruks- og
matdepartementet den 04.02.2004 med hjemmel i jordlovens §§ 3 og 18 av 12.05.95
Forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av landbruks- og
matdepartementet den 04.02.2004 med hjemmel i jordlovens §§ 3 og 18 av 12.05.95
Regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland 2013 – 2016 (RMP)
Regionalt skog- og klimaprogram for Nordland 2013 – 2016 (RSK)

Formålet med Forskrift om 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.
Formålet med Forskrift om tilskudd til nærings-og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra
regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir
ivaretatt og videreutviklet.
Regionalt miljøprogram (RMP)
RMP er vedtatt av Fylkesmannen i Nordland i februar 2013.
Hovedmålet er at RMP skal bidra til å redusere klimautslipp og forurensning, og sikre at
biologiske, landskapsmessige og kulturhistoriske verdier i jordbrukets kulturlandskap ivaretas.
I perioden 2013-2016 vil Fylkesmannen sette fokus på følgende hovedområder:
1.
2.
3.
4.

Hindre gjengroing av prioriterte områder
Motvirke tap av biologisk mangfold og kulturminner
Redusere klimautslipp og forurensning
Ivareta kulturlandskapet som ressurs for næringsutvikling, helse og trivsel

Regionalt skog- og klimaprogram (RSK)
RSK er vedtatt av Fylkesmannen i Nordland i mars 2013.

Sammen med Strategisk plan for Nordlandsskogbruket danner Regionalt skog- og klimaprogram
basis for Fylkesmannen i Nordlands prioritereringer på skog- og klimaområdet. RSK Nordland
avgrenses til å fokusere på primærskogbruket og aktiv bruk og vedlikehold av skogressursene.
Hovedmålet er at skogressursene i Nordland skal gi grunnlag for høg lokal og regional
verdiskaping. På gården – i bygda - i Nordland.
Resultatmålet er å øke aktiviteten på alle områder i skogen gjennom effektiv og målretta
tilskuddsforvaltning.
Kommunene kan gjennom sin forvaltning av NMSK midlene være en aktiv bidragsyter i arbeidet
mot klimaendringer. Derfor er det viktig at kommunene har fokus på foryngelsesplikten som et
ledd i å bygge opp langsiktige skogressurser som binder CO2.

HOVEDMÅL
Gildeskål kommune ønsker å opprettholde et aktivt og bærekraftig landbruk
der kulturlandskap og biologisk mangfold er blant de bærende elementer.
Alle gode tiltak som reduserer forurensning og/eller fremmer
kulturlandskapsverdiene utover vanlig landbruksdrift kan få støtte.
Kommunen
Gildeskål kommune utgjør i alt 1507 km2. Landarealet utgjør 665 km2 , mens sjøarealet er 882
km2. Av landarealet er 18 km2 jordbruksareal og 105 km2 skog og anna produktiv utmark.
Kommunen er oppdelt av høye fjell, fjorder og sund, og de produktive arealene er relativt små.
Øyene, holmer og skjær utgjør et areal på 153 km2. Sandhornøya er størst med 108 km2, og har
også ca en tredjedel av de nyttbare jordbruksressursene i kommunen.

Jordbruk
Status
Over 95 % av all dyrka og dyrkbar jord ligger på strandflatene under den marine grensa. Det er
lite løse avleiringer utenom strandflateområdene. Det er også lite morenejord. Flere kalkrike
områder gir grunnlag for godt fjellbeite.
Klimaet er et typisk kystklima preget av milde vintre og relativt kjølige somre. Våren er generelt
tørrere enn sommer og høst. Klimaet passer best for grasproduksjon.
Totalt er det ca 570 landbrukseiendommer i Gildeskål, der det pr 1. august 2013+ er selvstendig
drift på 31 av disse. De fleste eiendommene er relativt små og jordbruksarealene ofte svært
oppdelte. Leiejordsprosenten er på 56 % for jordbruksareal det søkes tilskudd for (26 av 31 leier
jord). Den høye andelen leiejord er en av de største utfordringene for jordbruket lokalt; spesielt
med tanke på rekruttering.
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Totalt var 6.848 daa i drift til slått og beite i 2012. I tillegg kommer utmarksbeiter.
Mange bruk er lagt ned de siste årene, på lik linje med resten av landet. Enhetene er større i dag,
og det har vært ei klar dreining fra melkeproduksjon til kjøttfèdrift. Det positive i dette er en mer
utstrakt beitebruk.
I dag har vi som nevnt 31 bruk i aktiv drift. Av disse er 5 melkeprodusenter med en samlet kvote
på ca 655 tonn. Vi har 16 sauebruk hvorav 3 driver med villsau som utegangere på øyene. Antall
vinterfòra sau pr 01.01.13 var 694, og totalt antall sau på beite sommeren 2013 var 1778. 15 bruk
driver kjøttproduksjon. Etter hvert satses det på rene kjøttfèraser som hereford, charolais, angus
og limousine. Næringa har vokst mye de siste årene. Antall ammekyr sommeren 2013 var 230.
Vi har 5 bruk som har lagt om til økologisk drift av arealene. Av kommunene i fylket er det
Nesna, Gildeskål og Vevelstad som har størst andel av landbruksarealet omlagt i 2011, med 28,
24 og 15 %. I sum for Nordland var 5,7 % av jordbruksarealet i fylket omlagt i 2011 (6,6 %
medregnet karensarealet).
Kulturlandskap
Selv om Gildeskål ikke er noen stor landbrukskommune så har landbruket betydning langt utover
den verdiskaping som ligger i tradisjonell jordbruks- og skogbruksdrift. Landbruket bidrar også
til sysselsetting, matvaresikkerhet, bosetting på bygdene og stell og vedlikehold av
kulturlandskapet.
Kulturlandskapet er formet av menneskenes aktivitet og utnyttelse, ofte omtalt som det gamle
jordbrukslandskapet. Det gir grunnlag for matproduksjon og et rikt biologisk mangfold. Et variert
kulturlandskap gir rike opplevelses- og rekreasjonsmuligheter for friluftsliv og turisme. Nye
driftsformer gjør det til en utfordring å ivareta det kulturlandskapet som tidligere ble brukt til
beiter og høsting.
Gjennom kartlegging av verdifulle kulturlandskap og kartlegging av biologisk mangfold, har
kommunen fått en oversikt over de mest verdifulle naturtypene og de mest verdifulle
kulturlandskapene. Det er likevel områder som ikke er ferdig kartlagt.
Bare kirkestedet på Gildeskål er registrert som verdifullt kulturmiljø.
Prioriterte naturtyper som omfatter landbruksareal er mindre områder med slåttemark på Kjelling
og Sørarnøy, naturbeitemark på Mårnesskagen, Kjellingbygdene, Nordarnøy Gård og et område i
Ertenvåg. Helhetlige kulturlandskap er: Arnøyene, Indre og Ytre Kjelling, Gildeskål kirkested,
Flathaug på Inndyr og Langholmen, Unsøya og Gjømmerholmen i Fleinvær. Dette er områder
som er registrert i naturbasen til Miljødirektoratet. Kartleggingen er ikke fullstendig.
Kulturminner
I Gildeskål er det mange spor etter menneskelig aktivitet opp gjennom tidene. Gravhauger, gamle
tufter og lignende er spor etter våre tidligste innbyggere. Sommerfjøs, eldhus, potetkjellere,
torvsjåer og lignende som tidligere var en naturlig del av landbruksdrifta er også viktige å bevare.
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Det er viktig at kulturminnene taes vare på som en kilde til kunnskap, grunnlag for opplevelse og
som bruksressurs. Kulturminner som forfaller og ikke lenger er synlige mister sin verdi som
element og forteller i landskapet.
Forurensning
Det er ikke registrert skadelige gjødsel- eller silopressavrenninger til vann eller vassdrag i
kommunen. Gjødsellager og gjødsellagerkapasiteten er jevnt over god, og det er dermed liten fare
for ukontrollerte utslipp fra disse. Det brukes lite plantevernmidler i jordbruket lokalt, som igjen
medfører lite forurensing.
Kommunen har ikke prioritert å utarbeide landbruksplan, men landbruksforvaltningen deltar
aktivt i arbeidet med kommuneplanens arealplan. Arealplanen er kommunens viktigste verktøy
for forvaltning av arealene i kommunen. Rovdyrtap og kjøttfèdrift gir behov for store nok og
gode beiteområder i nær utmark.

Utfordringer i jordbruksnæringa


Verdifulle kulturlandskapsområder er i ferd med å gro igjen i mange bygder. Mange
småbruk har gått ut av drift og dette har fått store konsekvenser for kulturlandskapet.
 Gamle ferdselsårer og stier gror igjen.
 Mange eldre driftsbygninger og kulturminner forfaller. Disse er verdifulle kulturmiljøer
som ofte utgjør en viktig del av et større kulturlandskap.
 Bare Fleinvær har så langt fått laget en rapport etter gjennomført Områdetiltak. Flere bør
søke, og følges opp med tiltak.
 Kommunen er ikke godt nok kartlagt når det gjelder kulturlandskap. Flere områder bør
kartlegges nærmere.
 Det bør legges til rette for at det skal være beredskapsareal tilgjengelig ved rovviltskader.
Fellestiltak bør prioriteres

Miljøtiltak i jordbruket/SMIL
Ulike tiltak og tilskuddssatser
Det vises til ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket” ( SMIL). Det kan søkes
om prosjekter og tiltak på landbrukseiendommer, samt områder som er vernet etter
naturvernloven og kulturminneloven.
Det følger av forskriften at tilskuddsberettigede tiltak må ha sammenheng med jordbrukets
kulturlandskap. Dvs at rene utmarksgjerder (som ikke er fellestiltak) ikke vil være
tilskuddsberettiget.
I hovedsak kan alle foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom søke. De som
er berettiget produksjonstilskudd skal vedlegge miljøplan trinn II.
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Vi har satt opp følgende hovedsatsingsområde for midlene:
Hindre gjengroing av kulturlandskapet ved å yte tilskudd som legger til rette
for beitebruk. Her skal tiltak i områder med rovdyrpress prioriteres.
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
Det kan ytes tilskudd til prosjekt som leder fram til planer for konkrete tiltak som er nevnt i
denne tiltaksstrategien. Støtte kan gis til planlegging, organisering og prosjektering. Det settes
krav om at samarbeide mellom flere for å motta en slik støtte, og høyest prioriteres tiltak som
omfatter en grend. Denne ordningen kalles også områdetiltak og dersom tiltakene også fremmer
muligheten for næringsutvikling i grenda vil dette styrke søknaden ytterligere.
Det kan ytes tilskudd på inntil 100 % til planleggingstiltak. Tilskuddssats er valgt for å stimulere
til flere søknader.
Tilskudd kan også innvilges til bygdemøter og fagdager med fokus på tema som inngår i
strategien.
Kommunen kan sette av midler til å registrere/kartlegge flere områder av kommunen med tanke
på verdier i kulturlandskapet. Registreringen skal danne grunnlag for tiltak og skjøtselsplaner i
etterkant.
Tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd
Formålet er å holde kulturlandskapet mest mulig åpent gjennom å legge til rette for beiting og
mekanisk rydding. Området skal ha kvalitet utover å være viktig som rent beite. Prioritere
fellesprosjekt samt gammel eng og beitebakker til bruk til beredskapsareal til
tidlig nedsankingsareal ved rovviltskader.
Erfaringsmessig er det store sprik i kostnadsoverslagene til ellers sammenlignbare tiltak. Av
rettferdighetshensyn fastsettes derfor standard kostnadssatser (med utgangspunkt i tabell fra
Norsk Småfèservice som inkluderer trasèrydding, materiell, utkjøring og oppsett) som følger:
For ordinært nettinggjerde 110 cm til sau fastsettes normkostnad pr løpemeter gjerde til kr 80.
For lammenettinggjerde fastsettes normkostnad pr løpemeter gjerde til kr 85.
For elektrisk 4-tråders gjerde til sau fastsettes normkostnad pr løpemeter gjerde til kr 35.
For elektrisk 3-tråders gjerde storfè fastsettes normkostnad pr løpemeter gjerde til kr 35.
For elektrisk gjerde storfè med ståltråd fastsettes normkostnad pr løpemeter gjerde til kr 45.
Trykkimpregnerte stolper til hjørnestolper kommer i tillegg og settes til kr 30 pr stk.
Gjerdene forutsettes hovedsakelig å settes opp med vanskelighetsgrad terreng i snitt 1,5.
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Gjerder i spesielt krevende terreng og rovdyrsikre gjerder, beregnes etter tabell fra Norsk
Småfèservice.
Det kan innvilges inntil kr 450 pr daa for rydding av beite. Det stilles vilkår om beiting i 10 år
etter at tilskuddet er innvilget.
Tilskudd til brukervennlige porter/klyv og til merking kommer i tillegg. Evt andre kostnader
vurderes skjønnsmessig ut fra den enkelte søknad.
Boring i fjell settes til kr 12 pr hull. Leie av boremaskin kommer evt. i tillegg.
Pris pr time arbeid utenom det som ligger i gjerdeprisene settes til kr 200.
Det kan ytes tilskudd på inntil 70 % til å holde gammel kulturmark i hevd.
Tiltak for å fremme biologisk mangfold gjelder bare gammel kulturmark; f.eks utslåtter eller
seterområder som ikke lenger er i drift. Det kan ytes tilskudd på inntil 100 % til tiltak som
ivaretar biologisk mangfold.
Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet
Legge til rette med tiltak som bedrer mulighetene for allmennhetens ferdsel til fots i eldre
ferdsels- og driftsveier. Tilskudd kan innvilges etter søknad med inntil 50 % av godkjente
kostnader. Tilskuddssats er valgt da tiltaket ikke er høyt prioritert, og er av mindre betydning for
næringa generelt.
Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer
Formålet er å bevare kulturminner og kulturmiljøer ved å innvilge midler til skjøtsel,
synliggjøring og restaurering.
Tilskudd til bygninger kan innvilges med inntil 20 % av kostnadsoverslag og maksimalt kr
45.000 pr prosjekt. Det vil bare bli gitt tilskudd til utvendig restaurering, samt bærende
konstruksjoner. Tilskuddssats er valgt fordi restaurering av bygninger er svært kostbare prosjekt,
og med en begrenset pott er det nødvendig å prioritere mellom tiltak. Store bygningsprosjekt må
finansieres på annen måte.
Det er en forutsetning av restaureringen i størst mulig grad følger disse prinsippene:
• Bevare kulturminnets opprinnelige elementer eller kulturmiljøets egenart og helhet.
• Foreta så lite forandringer som mulig
• Reparasjoner framfor hel utskifting der dette er mulig og økonomisk forsvarlig
• Bruke tradisjonelle materialer, håndverksteknikker og farger som tidligere har vært brukt på
kulturminnet.
Søker må ha en konkret plan for bruken av bygningen etter restaurering. Det skal gis veiledning
om tilskuddsmuligheter via andre ordninger.
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Tilskudd til kulturminner kan innvilges med inntil 70% av kostnadsoverslag. Det vil bli krav om
vedlikehold i 10 år etter at tilskuddet er innvilget, samt at de eldste kulturminnene, som
automatisk er fredet, behandles i samråd med kulturminnemyndighetene.
Tiltak for å redusere forurensning fra jordbruket
Formålet er å redusere risikoen for erosjon eller redusere forurensende utslipp fra jordbruket.
Det kan gis støtte til hydrotekniske tiltak i elver og bekker samt leplanting og klimaplantinger.
Andre tiltak som reduserer faren for forurensing, eller skaper et mer positivt kulturlandskap kan
støttes dersom dette er tiltak utover det som kan forventes av vanlig landbruksdrift ( f eks
etablering av fangdam). Det er en forutsetning at det ikke kan oppnås støtte til tiltaket gjennom
andre ordninger (f.eks BU-midlene til Innovasjon Norge).
Tilskudd kan innvilges etter søknad med inntil 70 % av godkjente kostnader, innen rammen av
budsjett. Tilskuddssats er valgt for å gi et godt bidrag til tiltak som er viktige for både bonden og
miljøet.

Skogbruk
Status
Skogbruket berører store områder og har innvirkning på bruken av utmarksarealene. Plantefelt
kan f.eks. føre til dårligere fremkommelighet og skjerme for utsiktspunkter. Samtidig virker
granskog lunende og gir både dyr og mennesker ly mot vær og vind og øker mangfoldet i skogen.
Bygging av skogsveier fører til at store områder blir lettere tilgjengelig for allmennheten. For
reindriften kan planting og økt tilgjengelighet for allmennheten skape problemer i enkelte
områder. Skogreisingen kan også komme i konflikt med jordbrukets beiteinteresser.
Det er her viktig å huske på at skogreisingen på dramatisk vis øker skogarealenes økonomiske
verdi. Det kan bli snakk om en 10 – 12 dobling av skogarealenes nettoverdi.
Siden 1925 har stående volum med skog i kystskogbruket økt med vel 180 %, vel 2,8 ganger.
Historisk har det vært en systematisk underavvirkning i norsk skogbruk og ikke minst i
kystskogbruket, noe som kan karakteriseres som en ikke bærekraftig ressursbruk.
Gildeskål kommune er en kystkommune med naturlig vekst av bjørk, selje, rogn, furu, osp og
noen andre treslag. Det finnes også mange plantefelt som er plantet hovedsakelig seint på 50- og
60-tallet. Disse består av norsk gran, sitkagran, og mer sporadisk av lerk. Disse plantefeltene er
enda unge og det vil ta noen tiår til skogen er moden for hogst. Det er derimot behov for
ungskogpleie, uttak av skjerm, tynning og etablering av skogsveier.
All skog i Gildeskål er såkalt vernskog og kommer inn under vernskogbestemmelsene. Det betyr
noe mer skjerpet krav til et bærekraftig skogbruk i henhold til skogloven og gjelder all kystskog i
Nordland.
Skogbruket skal sørge for at ny skog kommer opp etter hogst, at denne skogen er av høy kvalitet,
samt sørge for at all form for skogsdrift er innenfor de rammer som levendeskog-standardene
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beskriver. Alle tiltak innenfor skogbruket i Gildeskål kommune er meldepliktig eller
søknadspliktig.
Det bør etableres skogsveinett, som gjør at man hindrer unødige kjøreskader i skogen som følge
av lang terrengtransport. Det er utarbeidet Hovedplan for skogsveier. Bygging av skogsveier er
søknadspliktige tiltak. Når tillatelse er gitt, søkes det Fylkesmannen om tilskudd.
Skogsveibygging vil derfor ikke bli behandlet videre i dette plandokumentet.
Andre utfordringer i skogbruket i Gildeskål er å sørge for at ny skog kommer opp etter hogst, og
at det etableres nye skogsområder ved nyplanting. Dette samt kvalitetsforbedrende tiltak som
avstandsregulering i tette plantefelt vil være satsingsområder i skogbruket i denne perioden.
Skogeiendommene
Skogbrukseiendommer i Gildeskål etter arealet på produktiv
skog
Antall eiendommer
Dekar produktiv skog
Mindre enn 100 dekar
112
100 - 500 dekar
170
500 – 1000 dekar
6
Mer enn 1000 da
9
Skogbrukseiendommer i alt
297

Det er skogreist ca 19.000 dekar gran, og vi har et samlet produktivt skogareal på 69.000 dekar.
Tar en med skogareal opp mot skoggrensa er det ca 169.000 da som kan regnes som skogkledd
areal i kommunen.
Arealoversikt over skogressurser
Plantefelt med høy og middels bonitet
Produktivt skogareal /økonomisk drivbart.
Areal.
Sum økonomisk drivbart skogareal
Naturskog mot fjellet
Sum skogkledd areal

(daa)
19.000
50.000
69.000
100.000
169.000

God vekst i plantefeltene og i naturskogen:
Utførte hogster og en rekke kontrollmålinger viser at de hogstmodne plantefeltene produserer
mellom 40 og 60 kubikkmeter pr dekar ved hogstmoden alder.
Tilveksten på skogen i Gildeskål er mangedoblet og det kan uten videre beregnes en tilvekst på
mer enn 10.000 kubikkmeter pr år i kommunen.
Tynning av plantefelt
Det er nå et prekært behov for tynning av plantefeltene som ble plantet på 60- og 70-tallet.
Disse utgjør et areal på mer enn 3.000 da og dette er en stor og viktig oppgave å få utført.
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Skogkultur og planting
Det er nå et prekært behov for ungskogpleie i plantefelter fra 80- og 90-tallet. Det er snakk om
mer enn 1000 da plantefelt som umiddelbart trenger stell. Det plantes nå svært lite, og planting av
fremmede treslag forekommer nesten ikke lenger.
Aktivitetsnivået i skogbruket (kun ca tall 2006 – 2008)

Utfordringer i skogbruket










Opprettholde og øke aktivitetsnivået i skogbruket; blant annet ungskogpleie og
skogskjøtselstiltak
Få tilfredsstillende foryngelse på avvirkede arealer
Ta verneskoghensyn
Øke antall dekar avstandsregulert ungskog
Bidra til økt kunnskap og interesse om skogkultur og bioenergi
Få etablert godkjent utskipingskai for tømmer i Gildeskål
Få flere aktive skogeiere og entreprenører i kommunen. Styrke samarbeidet mellom
kommune, grunneiere og skogentreprenører/skogeierforening for å holde avvirkningen på et
brukbart nivå sett i forhold til tilgangen på hogstmoden skog
ca 3000 da med plantefelt i hogstklasse 3 til 4 bør tynnes
bygge nye traktorveier, samt ruste opp eksisterende traktorveier til bilveistandard i de mest
skogrike dalførene. I vårt område hvor det er mange forholdsvis små skogeiendommer, vil det
også være naturlig å gi økonomisk støtte til fellesanlegg fremfor enmannsprosjekt.
Strategier
1. Stimulere til oppbygging av kvalitetsskog i fremtiden. Tilskudd til avstandsregulering og
andre kvalitetsfremmende tiltak i skogen.
2. Stimulere til økt innsats med hensyn til foryngelse, både naturlig og planting.
3. Samarbeid med grunneiere, næringsorganisasjoner og brukergrupper av utmarka m.h.t.
friluftsliv og miljø, utarbeide skjøtselsplaner i friluftsområdene.
4. Bevare og utbedre kantsoner mot vann og vassdrag for å hindre avrenning. Rask
utbedring av kjøreskader.
5. Hogstform bør tilpasses slik at foryngelsen etableres raskest mulig.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket/NMSK
Ulike tiltak og tilskuddssatser
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale prioriteringer
og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier
knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og
videreutviklet.
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Vi har satt opp følgende hovedsatsingsområde for midlene:
Bidra til økt aktivitet og inntjening i skogbruket ved å tilstrebe fullt tilskudd
til all tilskuddsberettiget aktivitet på skogkulturområdet.
Tilskudd til planting






Tilskudd til nyplanting (skogreisning).
o Tilskudd til å etablere produksjonsskog – bar og løv.
 Tilskudd inntil 100 % av dokumenterte kostnader på plantekjøp og
utplanting.
Tilskudd til reetablering av skog
o Reetablering av produksjonsskog etter hogst skal vanligvis dekkes av avsatte
skogfondsmidler.
Tilskudd til suppleringsplanting.
 Tilskudd til planting i plantefelt hvor det har vært stor dødelighet på utsatte
planter.
 Tilskudd inntil 100 % av dokumenterte kostnader på plantekjøp og
utplanting.

Andre kvalitetsfremmende tiltak:


Tilskudd til avstandsregulering i plantefelt.
 Tilskudd til å avstandsregulere i plantefelt hvor det er blitt plantet for tett,
samt rydding av kratt som er til hinder for produksjonsskogen.
 Tilskudd pr. areal inntil 70 % av dokumenterte kostnader.

Tilskudd utbetales med inntil 60 % av godkjente kostnader etter hvert som arbeidet er utført og
godkjent, innen rammen av budsjett.
Det gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a.
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.
Tilskudd til ungskogpleie utbetales etterskuddsvis etter at arbeidet er utført og tiltaket er
innrapportert gjennom skogfondsystemet. Skogsreisningstiltak prioriteres fremfor andre
søknader.
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Søknad og vilkår
Søknadsfrist settes til 15. mars for begge ordninger. Denne skal kunngjøres i lokal avis i tillegg til
på kommunens egne hjemmesider. Dersom det er midler til overs, kan søknader sendes inn
fortløpende.
Søknad fremmes på søknadsskjema fastsatt i forskriftene.
Søknadene behandles politisk innen 1.juli. Dersom ikke hele potten blir fordelt etter første
tildeling, delegeres administrasjonen myndighet til å tildele resten av midlene dersom det
kommer søknader senere i året. Sakene skal refereres i det politiske utvalg med ansvar for
forvaltningsområdet landbruk og jordloven.
Tilskuddsberettiget arbeid må ikke starte opp før plan, tegninger osv er godkjent, og søknaden er
avgjort av kommunen. For freda kulturminner må det være gitt nødvendig tillatelse fra
kulturminneforvaltningen.
Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når tiltaket har fått
godkjent sluttregnskapet. Det kan foretas delutbetalinger mot framlagte kvitteringer og timelister
for eget arbeid. Timelister føres fortløpende med dato, antall timer og hvilket arbeid som er
utført. Tilskudd utbetales eks mva på innkjøpt materiell, arbeid – for de som leverer
momsregnskap.
Minst 25 % av tilskuddet skal imidlertid holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og
sluttregnskapet er godkjent av kommunen. Deler av tilskuddet til prosjekter kan utbetales som
forskudd.
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid
med forutsetningene for innvilging av tilskudd. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist
som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf lov av 17.desember 1976 nr. 100 om
renter ved forsinket betaling mv.
Arbeidsfristen for tilskudd er 3 år. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen,
men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.
Kommunen foretar befaring i felt så langt en rekker rent tidsmessig. Søker kan evnt. levere bilder
av utført arbeid.
Det tas forbehold om at kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller
Riksrevisjonen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene
er i tråd med forutsetningene.
Søknader fra aktive gårdbrukere prioriteres høyest, men alle som gjennomfører tiltak som er i
tråd med denne tiltaksstrategien på landbrukseiendommer kan få støtte. I henhold til den sentrale
forskriften må alle søkere være registrert i enhetsregisteret.
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Innen 15. oktober hvert år bør det avholdes møte med faglagene for å vurdere behovet for å endre
tilskuddssatser, og for å evaluere bruken av midlene i inneværende år, samt vurdere behovet for
midler i kommende år.
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