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1. Innledning
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), samt tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK) er hjemlet i forskrifter fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar
2004. Kommunen skal i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene i jordbruket
lokalt, fastsette overordna retningslinjer (tiltaksstrategi) for prioritering av søknader. Basert
på de kommunale tiltaksstrategiene, tildeler fylkesmannen hver kommune en pott som kan
benyttes til tiltak som skal fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets
kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, samt tiltak som skal stimulere til
økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold,
landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Kommunen står i
utgangspunktet fritt til å prioritere bruken av midlene innenfor rammer og føringer som
framgår av forskrift og tildelingsbrev.
I følge Landbruksdepartementet er kommunen den sentrale aktøren for utvikling av
framtidas distrikts Norge. Nøkkelen ligger i en tettere kopling mellom landbrukspolitikken og
annen nærings-, ressurs- og miljøpolitikk. Utfordringene for kommunen/ene i denne
sammenheng er den uforutsigbare nasjonale landbrukspolitikken. Stadig endring i
rammevilkårene fører til usikkerhet i næringen som igjen vanskeliggjør langsiktig planlegging
og fremtidig satsning. Manglende samordning mellom de ulike departementene som for
eksempel landbruk-, miljøvern- og næringsdepartement, gjør heller ikke rollen som sentral
aktør for framtidas distrikts-Norge enkel.
I perioden 2012-2015 velger Nore og Uvdal kommune i stor grad å videreføre eksisterende
ordninger innen SMIL og NMSK. Ordningene begynner å bli godt etablert, og har vært veldig
forutsigbare for brukerne.
Den største endringen fra tidligere år, er at kommunene må gjøre en vurdering i forhold til
LOV 2009-06-19 nr 100 naturmangfoldloven i saker hvor det er relevant.
Følgende har arbeidet med revidering av tiltaksstrategien for miljøutfordringer i landbruket:
"Landbrukets kontaktutvalg" bestående av: Nore og Uvdal Bondelag v/ Kjell Terje Løver,
Nore Skogeierlag v/Tore Kravik, Nore, Nore og Uvdal sauavlslag v/ Runar Vedhus,
produsentlaget Tine v/ Lars Fullu. Nore og Uvdal kommune er representert ved
Skogbrukssjef Ulrik Knaack Nielsen og Jordbrukssjef Linda Johansson.
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2. Aktuelle planverk for landbruksforvaltningen
Kommuneplanen samfunnsdel for Nore og Uvdal 2010-2021 ble vedtatt av kommunestyret i
2010, og har som visjon ”Vekst og trivsel i Nore og Uvdal”.
Satsingsområdene er:
 Folkehelse og bolyst
 Næringsutvikling og arbeidsplasser
Næringsplan for Nore og Uvdal kommune 2011-2021, ble vedtatt i 2012. Planen er et
helhetlig styringsverktøy for næringslivet basert på en involverende prosess. Vedtatte
satsningsområder er:
 Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser
o Basisnæringer
o Besøksnæringer
o Lokale næringer
 Kommunikasjon, infrastruktur og samferdsel
 Steds- og områdeutvikling
 Kunnskapsutvikling
 Tjenesteutvikling
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner.
Forvaltningsplan for kulturminner i Nore og Uvdal ble revidert og vedtatt i 2011. Planens mål
er å gi kunnskap og øke bevisstheten om kommunens kulturhistorie og – rikdom.
Handlingsplanens mål er bl.a. informasjon og motivasjon gjennom arrangement og
publikasjoner.
Oversiktsplan for skogbruket i Nore og Uvdal kommune ble vedtatt i 1999. Oversiktsplanen
synliggjør skogbrukets arealinteresser og et handlingsprogram for kommunens arbeid for å
imøtegå de viktigste utfordringene skogbruket står ovenfor i årene fremover.
Andre aktuelle planer og retningslinjer:
- Bondens miljøplan 2003
- Regionalt miljøprogram for miljøverdier og miljøutfordringer
- Nasjonalt miljøprogram 2008
- Stortingsmelding nr. 19, Landbruks- og matpolitikken 2011-2012
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2. Status
2.1. Jordbruk
Jordbruket i Nore og Uvdal består i hovedsak av foretak med melk-, sau- og
kjøttfeproduksjon. Det er tradisjon for utnyttelse av jakt- og fiskeressurser i tillegg til vanlig
skogs- og jordbruksdrift. Gjennomsnittsstørrelsen på landbrukseiendommene er små i Nore
og Uvdal, sammenlignet med nabokommunene. De fleste eiendommene vil ikke i dag kunne
gi grunnlag for selvstendig drift uten betydelig leieareal.
Vi har få heltidsbønder, og disse er da i hovedsak melkebønder med noen få unntak. Nore og
Uvdal følger den nasjonale trenden hvor stadig flere landbruksforetak legges ned, mens
disponibelt areal per aktive foretak øker. Jordbruksarealene er derfor fortsatt i drift. Selv om
de aktive landbruksforetakene har blitt noe større arealmessig, har ikke antall husdyr økt i
samme omfang. Realiteten er derfor at vi har en nedgang i sau- og melkeproduksjonen.
Produksjonen av storfekjøtt har derimot økt i samme periode.
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Kilde: SLF jordbruksstatistikk

Figuren viser utviklingen i antall melke- og saueprodusenter fra 1996 til 2011
I perioden 1996–2011 er det en tilbakegang av antall aktive foretak med husdyr. Reduksjon i
antall beitedyr har blant annet resultert i at kulturlandskapet er utsatt for gjengroing.
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2.2. Skogbruk
2.2.1. Nøkkeltall for skogbruket i Nore og Uvdal:
 Gjennomsnittlig skogeiendom ca. 700 dekar
 Over 500 skogeiendommer, 95 % i kombinasjon med jordbruk
 Produktivt skogareal ca. 360.000 dekar - høgtliggende skog, bratt terreng
2.2.2. Aktivitet avvirkning /planting
Avvirket volum av virke har i perioden 2000 til 2011 variert veldig mye i Nore og Uvdal. Etter
en klar topp i 2005 og 2007 på nesten 60.000 m3, er hogstnivået i kommunen igjen på et
nivå omkring de 30.000 m3, som også var nivået fra de seneste 10 år før denne statistikk.
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Kilde: Skogfondregnskapet SLF

Figuren viser avvirket volum i Nore og Uvdal fra 2000 til 2011.
Planteaktiviteten i kommunen har fulgt den samme trenden som for hogst, forskjøvet med
et år eller to, og har hatt et middelnivå på om lag 60.000 planter kjøpt hvert år. Det er
fortsatt mulig å øke plantingen for å sikre en rask foryngelse av skogen, men denne henger
som sagt nøye sammen med avvirkningsnivået.
2.2.3. Aktivitet tynning
Det har tidligere ikke vært vanlig med tynningshogster i kommunen, noe som henger
sammen med at det ikke har blitt fokusert på, samtidig som økonomien ved tynning har vært
dårlig og at det ikke har vært entreprenører som har hatt det rette utstyret. I perioden 2004
– 2011 har det vært gjort en ekstra innsats for å øke tynningsaktiviteten i kommunen. Dette
har medført at det i snitt har blitt tynnet over 500 daa pr år. Det har i perioden blitt gitt
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tilskudd til massevirkeuttaket i furutynning, en ordning som vurderes videreført. Ved tynning
bør furu- og løvtrebestand prioriteres. Ordningen er foreløpig innstillet i 2012.

Daa
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Figuren viser aktivitetsnivået for skogkultur i Nore og Uvdal fra 2000 til 2011.
2.2.4. Aktivitet innen skogbruket i Nore og Uvdal i perioden 2000-2007:
Som vist i tabellen nedenfor er det et betydelig potensial for å øke aktiviteten og særlig på
skogkulturfronten i Nore og Uvdal.
Aktivitet
Gjennomsnitt 2000-11 Målsetting pr år
Avvirkning
40.042 m3
55.000 m3
Planting
74.122 pl
150.000 pl
Ungskogpleie/avstandsregulering
411 daa
1.200 daa
Markberedning
327 daa
500 daa

Potensial pr år
63.000 m3
200.000 pl
1.700 daa
1.000 daa

Andelen hogstmoden skog (hogstklasse V) i Nore og Uvdal er fortsatt høy, med tilsvarende
underskudd av hogstklasse II, III og IV. De siste fem årene har avvirkningen levert til industri
ligget mellom 32.000 – 43.000 m³/år med et gjennomsnitt på 41.200 m³/år. I tilegg kommer
salg av ved og virke til husbruk.
I dag foregår avvirkningen i skogen med om lag 90 - 95 % av hogstmaskin og lassbærer, og 510 % manuell andel (skogeier selv, eventuelt leid arbeidskraft). Siden slutten på 90-tallet har
den maskinelle andelen økt med 20-25 %. Bratt og vanskelig terreng gjør at man forventer
en moderat økning i mekaniseringsgraden i de kommende år.
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3. Utfordringer
3.1. Jordbruket
Nore og Uvdal kommune har et rikt og mangfoldig kulturlandskap som er formet gjennom
generasjoners utnyttelse av naturens ressurser. Dette landskapet ønsker vi at generasjonene
etter oss også skal få oppleve- og benytte i et aktivt og utfordrene næringsliv.
Landbruket står overfor flere utfordringer. Nasjonal og internasjonal politikk,
strukturrasjonalisering, svak økonomi og en rekke nye lover og regler resulterer i avvikling av
husdyrproduksjon, og liten rekruttering til næringen. Dette gir miljøutfordringer i
kulturlandskapet og for samfunnet generelt. Kulturlandskapet er i endring. Gjengroing er den
største endringen og trusselen landskapet står ovenfor.
Nore og Uvdal kommune er i en særstilling når det gjelder antall middelalderbygg. Mange av
bygningene har en verneverdi som gjør at bevaring er ønskelig. Det har vært et økende
problem at mindre landbrukseiendommer har stått tomme over lengre tid og ikke blitt
nyttet, og dette ser vi har resultert i et forfall. Mange landbrukseiendommer har også et
stort antall bygninger, noe som gjør vedlikeholdsarbeidet kostbart.
Fuktigere klima har gitt store utfordringer i forhold til avlingsnivå på stadig flere områder.
Behovet for vedlikehold av gamle grøftesystemer (hydrotekniske anlegg) og nygrøfting vil bli
mer og mer aktuelt i årene fremover.

3.2. Skogbruket
Skogbruket i Nore og Uvdal er preget av store arealer med skog stående på bratt terreng. I
1999 ble det vurdert å være ca. 14 000 daa skog med et volum på over 170.000 m3 som
kunne regnes som netto drivverdig (teknisk/økonomisk) i det bratte terrenget. Selv om
forutsetningene for dette er forandret og estimert volum ved dagens driftsvilkår sikkert er
noe mindre, så har Nore og Uvdal fortsatt en betydelig skogressurs i bratt terreng som bør
nyttes.
Utfordringene for skogbruket i Nore og Uvdal relaterer seg ellers i høy grad til
eiendomsstrukturen, hvor spesielt skogene i Uvdal med lange smale teiger gir utfordringer
for en effektiv skogsdrift. Lang transportavstand til sagbruk og massevirkemottakere er også
en utfordring for skogeierne i Nore og Uvdal, hvorfor det kunne være ønskelig med mer
videreforedling av skogressursene lokalt.
Liste over de vesentligste utfordringene for skogbruket i Nore og Uvdal:
 Mye skog på bratt terreng
 For lav skogkulturaktivitet i forhold til potensialet
 Gammelt skogsbilveinett som vil trenge opprusting og vedlikehold
 Behov for fler traktorveier for økt adkomsten til virket
 Behov for større verdiskaping innen skogen blant annet ved mer lokal foredling
 For lav avvirkning de siste 10 år i forhold til potensialet
 Lang transportavstand til de ”store” markeder.
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4. Mål
4.0. Hovedmål for virkemiddelbruken i landbruket i Nore og Uvdal




Fremme natur og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap
Opprettholde jordas produksjonsegenskaper
Stimulere til økt verdiskapning i skogbruket

4.1. Delmål jordbruk








Bevare og fremme biologisk mangfold i jordbrukslandskapet.
Redusere/hindre ytterligere gjengroing av kulturlandskapet
Holde gammel kulturmark i hevd.
Fremme tilgjenglighet, opplevelseskvalitet og landskapsbildet i jordbrukslandskapet.
Bevare kulturminner og kulturmiljøer ved skjøtsel og vedlikehold.
Sette i stand freda eller verneverdige bygninger til bruk i næring.
Verne jordbruksområder

4.2. Delmål skogbruk














Legge forholdene til rette for en best mulig næringsmessig og flerbrukstilpasset
anvendelse av skogarealene.
Etablere ny skog og stell av ungskogen for å høyne produksjonen av virke med god
kvalitet.
Prioritere aksjonsrettet skogkulturprosjekt og gi skogeiere tilskudd til blant annet
markberedning og ungskogpleie.
Bygge ut og ruste opp et godt hovedveinett og holde disse i god stand, noe som gjør
det mulig å drive et rasjonelt og variert skogbruk samtidig som man også utnytter
markedsmulighetene. Gi tilskudd til minst et veiprosjekt i året som har som formål
opprusting til en veiklasse for tømmerbil med henger.
Bygge ut et godt traktorveinett som bidrar til økt avvirkning
Målbevisst tilpassing til miljøet ved hogst, etablering av skog, stell av ungskog og
veibygging.
Bidra til å opprettholde et vedvarende skogbruk.
Vern av produksjonsgrunnlaget gjennom arealvurderinger/planlegging, spesielt på
skogarealer av midlere og høgere boniteter.
Overvåking av skogskader.
Bidra til økt innsats når det gjelder næringsutvikling av skogbaserte virksomheter.
Stimulere til utvikling av utmarksnæringer og bygdeturisme.
Bygg opp kompetanse og kunnskap om virke som egner seg spesielt godt for
restaurering og vedlikehold av gamle byggninger.
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5. Tiltak og virkemidler
5.1. Spesielle miljøtiltak i landbruket.
Nore og Uvdal kommune prioriterer følgende:
1. Rydding og skjøtsel av gammel kulturmark, setervoller m.m. til foretak som
fortrinnsvis er i bruk
Tilskuddsnivå: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag
Tiltak for å fremme biologisk mangfold og holde gammel kulturmark i hevd
Tilskuddsnivå: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag
Tiltak for å bevare freda og verneverdige bygninger som skal brukes i
næringsvirksomhet
Tilskuddsnivå: inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag
2. Tiltak for å fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet
Tilskuddsnivå: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag
Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer
Tilskuddsnivå: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag
Tiltak som skal bedre miljøsatsing i vassdrag og kulturlandskap, forbedre
miljøkvalitetene i vassdragene og i kulturlandskapet.
Tilskuddsnivå: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag
Freda og verneverdige bygninger på landbrukseiendommen, eller tilknytning til
seterbebyggelse, som ikke kan knyttes i en næringsmessig sammenheng, deriblant
våningshus, kan og omfattes av ordninga ved begrensa utvendige påkostninger som
er viktige for et helhetlig gårdsmiljø. Mindre utvendige påkostninger på andre
freda/verneverdige/eldre bygninger på gården som er viktige for å få til et helhetlig
gårdsmiljø, kan inngå i tiltaket.
Tilskuddsnivå: inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag
Tilskudd til hydrotekniske anlegg
Tilskuddsnivå: inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag
Tilskudd til miljøplantinger og økologiske renseanlegg
Tilskuddsnivå: inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag
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5.2. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Ordningen skal ut fra lokale prioriteringer og tilpassninger stimulere til økt verdiskapning i
skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
5.2.1. Tilskudd til skogkultur
Omfatter kvalitetsfremmende tiltak som til eksempel ungskogpleie, markberedning,
stammekvisting m.m. Tiltak som fremmer skjøtsel av kantsoner og kulturminner og
førstegangstynning.
Det gis i perioden 2012-2015 tilskudd til ungskogpleie, markberedning, kunstig kvisting og
mekanisk etterarbeid.
For 2012 vil tilskuddene på de prioriterte tiltak være:





Ungskogpleie 25 % tilskudd (maks 800 kr/daa avhengig av bonitet)
Markberedning 25 % tilskudd (maks 300 kr/daa)
Kunstig kvisting 25 % tilskudd (maks 600 kr/daa)
Mekanisk etterarbeid 25 % tilskudd

Når det gjelder tilskuddvilkår benytter kommunen de samme reglene som forskrift om
tilskott til skogkultur (LD 1994) Ellers vil forskrift om tilskudd til nærings– og miljøtiltak i
skogbruket være gjeldene (LD 2004)
5.2.2. Tilskudd til veibygging
Omfatter bygging av nye skogsbilveier og ombygging/ opprusting av eksisterende
skogsbilveier.
Opprusting av skogsbilveier til veiklasser for tømmerbil med henger prioriteres.
Fylkesmannen i Buskerud prioriterer og avgjør veitilskudd i perioden.
5.2.3. Tilskudd til miljøtiltak i skog
Dette har ikke vært aktuelt for Nore og Uvdal i den seneste periode, men bør igjen vurderes
for perioden 2012-2015 da det blir foretatt nye miljøregistreringer i forbindelse med
produksjon av nye skogbruksplaner. Fylkesmannen fastlegger de endelige rammer for
fordeling av eventuelle tilskudd.
5.2.4. Tilskudd til drift med hest og taubane
Det er aktuelt å åpne opp for tilskudd til uttak av skogsvirke med hest og taubane, da det
finnes store skogressurser i kommunen i terreng som er vanskelig tilgjengelig.
For å få tilskudd til drift i bratt terreng må hogsten godkjennes på forhånd av
skogbruksmyndigheten. Det er krav om miljøregistrering i områder som skal driftes med
taubane.
Fylkesmannen i Buskerud prioriterer og avgjør tilskudd til drift i bratt terreng og til utdrift
med hest i perioden.
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5.2.5. Tilskudd til andre utviklingstiltak i skogbruket
Omfatter tilskudd til prosjekter/tiltak som bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller
region. Dette kan være prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i
og fra skogen. Aktuelle prosjekter og tiltak som vil bli prioritert er prosjektet ”Skogkultur i
Numedal”, som har til mål å øke aktiviteten på skogkultur i Numedal. Det vil også være
interessant med et prosjekt for planlegging av nye skogsveier i Nore og Uvdal kommune.

5.3. Tiltak til skogbruksplanlegging
Ordningen skal stimulere skogbruksplanleggingen som et grunnleggende virkemiddel for å
fremme bærekraftig skogbruk, med aktiv næringsmessig utnytting av skog og
utmarksressursene. Dette skal føre til at biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.
Omfatter utarbeiding av skogplaner/ ressursoversikter med krav til en viss standard og
takstopplegg
 Tilskudd kan gis alle skogeiere med mer enn 10 daa produktivt skogareal
 Skal benytte de gjeldene standarder og takstmetoder som Norsk Institutt for Skog og
landskap fastsetter og godkjenner.
 Områdetakst – krav til forhåndsbestilling og ekstern finansiering
 Minimum 50 % av arealet må være forhåndsbestilt før områdetakst igangsettes.
 En skogbruksplan og ressursoversikt må inneholde følgende momenter:
- Areal
- Hogstklasse
- Bonitet
- Volum på treslag
- Alder
- Tilvekst
- Miljøverdier
 Kommunen fastsetter tilskuddsatser forutsatt at fylkesmannen har godkjent at
taksten kan inngå i hovedplan for skogbruksplanlegging.

5.4. Andre tiltak
Til styrking av det tradisjonelle landbruket ved å stimulere til samarbeid, motivere til
kompetanseretta tiltak og til etablering av naturbaserte tilleggsnæringer brukes andre og
eksterne finansieringskilder som for eksempel kan være:
- Nore og Uvdal kommune sitt næringsfond
- BU/ Innovasjon Norge midler
- Regionale miljømidler (RMP)
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6. Regelverk
6.1. Behandling av aktivitetsbudsjett for jord- og skogbruksmidler
Aktivitetsbudsjett for påfølgende år utarbeides administrativt og behandles i landbrukets
kontaktutvalg innen utgangen av november det enkelte år.

6.2. Søknadsfrist:
1. mai for alle SMIL- tiltak.
Tilskudd til veier, bratt terreng og utdrift med hest avgjøres av fylkesmannen og med
søknadsfrist innen 15.10 hvert år. Tilskudd til skogbruket forøvrig behandles fortløpende.

6.3. Arbeidsfrist
For Smil tiltak med søknadsfrist gis 3 års arbeidsfrist beregnet fra innvilgningsdato.
For skogbrukstiltak som veibygging gis det normalt 3 års arbeidsfrist.

6.4. Krav til søknaden
Søknaden må være i samsvar med FOR 2004-02-04 nr 448 Forskrift om tilskudd til spesielle
miljøtiltak i landbruket, samt rundskriv 7/2005 – "Forvaltning av forskrift om spesielle
miljøtiltak i jordbruket",- § 6.
De tilskuddberettigede arbeidene må ikke påbegynnes før plan, tegninger m.v. er godkjent
og søknad avgjort av kommunen.
For skogbrukstiltak må regning på utført arbeid bli lagt frem med opplysning om areal, høyde
over havet og bonitet på stedet der tiltaket er utført. Ellers må søknaden være i samsvar
med FOR 2004-02-04 nr 447 Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket.

6.5. Krav til søker
Smiltilskudd kan gis fortrinnsvis til aktive foretak som har rett til produksjonstilskudd.
Tilskudd kan også gis til eiendommer som ikke søker produksjonstillegg hvor tiltaket er en
del av en helhetlig satsning for næringsutvikling på eiendommen.
Søker må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret. Foretak som mottar
produksjonstilskudd i jordbruket, og som søker om SMIL midler, skal forevise Miljøplan
trinn 2. For søkere som ikke har krav på produksjonstilskudd, er det ikke krav om miljøplan
trinn 2 for å motta SMIL-tilskudd. Disse søkerne må likevel ha en plan med en overordnet
målsetting for tiltaket.
Søker som ikke disponerer egne dyr må forevise avtale om bortleie av beitet.
Gjelder ikke skogmidlene.
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6.6. Utbetaling
Skriftlig anmodning om utbetaling fra søkeren må foreligge. 75 % av tilskuddet kan maks
forskuddsutbetales. Minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og
sluttregnskapet er godkjent av kommunen.
For skogmidlene kan kommunen holde tilbake utbetalingen av skogfond og tilskudd hvis
tiltaket ikke er gjennomført i tråd med forutsetningene.

6.7. Klage
Vedtaket fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet
fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt
innen fristens utløp.

7. Vedlegg




FOR 2004-02-04 nr 448 "Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket”
FOR 2004-02-04 nr 447 ”Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket”.
FOR-2004-02-04 nr 449 ” Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med
miljøregistreringer”.
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