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Lokale retningslinjer/tiltaksstrategier for Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL) 

Henvisning til lovverk: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
 
Vedlegg 
2 Informasjon om nytt rundskriv for Spesielle miljøtiltak for jordbruket (SMIL) 
3 Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -2020 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Lokale retningslinjer og tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for Kåfjord 
kommune, godkjennes gjeldende fra 01.01.2020 og inntil videre. 
 
Saken kan tas opp til behandling ved endring av forskrift, eller ny vektlegging og omprioritering 
av lokale retningslinjer og tiltaksstrategier.     
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
Lokale retningslinjer og tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak i jordbruket fra 
01.01.2020 
 
 
Viser til vedlagt rundskriv 2020-12 fra Landbruksdirektoratet av 17.03.2020  
 
Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – heretter forkortet 
SMIL. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensingen utover det som kan regnes som vanlig jordbruksdrift.  
SMIL-tiltak kan i noen sammenheng sees med bruk av (RMP-midler) regionale miljøtilskudd i 
jordbruket for Troms og Finnmark.  
SMIL-tiltak kan også vurderes som delfinansiering i prosjekt støttet med midler til Utvalgt 
nasjonalt kulturlandskap (UKL-midler).  
 



SMIL-ordningen er et tilskudd som går til miljøtiltak med lokal forankring.  
 
Tilskudd kan gis til: 

 Prosjektplanlegging 
 Tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet  
 Tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensing   

 
Tilskudd over 70 % av godkjente kostnader kan gis til planleggings- og 
tilretteleggingsprosjekter, som leder til gode og konkrete kulturlandskapstiltak og 
forurensingstiltak.  
 
Tiltaksstrategiene fokuserer på fire fokusområder:  

1. Åpent kulturlandskap og bruk av beiteressursene  
2. Kulturlandskap med kulturhistoriske verdier 
3. Kulturlandskap til glede og nytte for folk flest  
4. Et miljøvennlig landbruk  

 
Målgruppe 
Foretak eller eiere av landbrukseiendom der en eller flere landbrukseiendommer er med som er 
berettiget produksjonstilskudd. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller 
kommune faller utafor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak.  
 
Kriterier/vilkår  

 Landbrukseiendommen må ha en tilskuddsberettiget produksjon 
 Vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (§§ 2,3 eller 4) må være 

oppfylt. 
 Vilkårene i forskrift om gjødselplanlegging må være oppfylt. 
 Det skal føres journal over plantevernmidler som brukes. 
 Det må legges frem kart over de disponible arealene for jordbruk, arealer med 

kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, eller som er i risikosonen 
miljømessig.  

 
Søknad 
Søknadsskjema via Altinn, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) fra Landbruksdirektoratet  
 
Samarbeidspartnere 
Kommunen får årlig tildelt en tilskuddsramme fra Fylkesmannen. 
 
Lover 

 Jordlova §§ 3 og 18 
 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
 Forvaltningsloven 
 Naturmangfoldloven  
 Evt. andre berørte lover 

 
Veiledning 
Bruker søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet og vedlagt kart mv. Kommunen ved 
jordbrukssjefen kan gi veiledning.  
 
Saksbehandling  



Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens 
tiltaksstrategi. Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning, når tiltaket er godkjent 
ferdig og sluttregnskap er godkjent. Det kan utbetales delutbetaling på bakgrunn av godkjent 
dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført. Minimum 25 % av tilsagnet holdes 
tilbake til prosjektet er godkjent ferdig jfr. vilkår.  
 
 
 
Søknadsfrist 
Søknadsfristen settes til 01. april hvert år. Innkomne søknader etter søknadsfristen kan bli 
behandlet fortløpende utover året, inntil 1. desember, hvis det ennå er midler disponible.  
Søknadsfristen annonseres på Kåfjord kommunes hjemmeside. 
 
For 2020 settes søknadsfristen til 1. juni.  
 
Saksbehandlingstid 
Kommunen skal behandle søknadene så snart som mulig etter søknadsfristens utløp, og hvis 
søknadene ikke behandles innen en måned skal forvaltningsmelding sendes til søkere.  
 
Klagefrist 
Innen tre uker fra vedtak er mottatt. Klagen skal begrunnes hvorfor vedtaket bør endres. 
Opprettholder kommunen sitt vedtak, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om 
klagen skal tas til følge.         
 

Vurdering: 
Saken er vurdert og bygger opp rundt Rundskriv 2020-12 og forskrift om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket. 
 
Tiltaksstrategier for Kåfjord kommune, er satt opp i prioritert rekkefølge fra 1 til 4 med 4 
fokusområder, som gir noe rom for utøvelse av skjønn ved tildeling innenfor hvert område.  
 
Kåfjord kommune får årlig tildelt ramme på rundt kr. 200 000,- i SMIL-midler. Erfaringsmessig 
har det de siste årene vært liten pågang med søknader, noe som også gjelder for andre 
kommuner. Forhåpentligvis vil interessen og pågangen øke. Dette vil igjen kunne føre til at 
kommunen kan få tildelt større ramme hvis større behov kan sannsynliggjøres.      
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Hei alle kontaktpersoner for SMIL‐ordningen hos fylkesmannen!
 
Vedlagt er kopi av dokumenter som ble sendt til deres postmottak i dag.
 
Håper alt er bra med dere rundt omkring i Norge!
 
 
Med hilsen / Dearvuođaiguin
Kari Stuberg
Seniorrådgiver
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Avdeling ressurs og areal
Seksjon arealforvaltning
Telefon: +47 78 60 60 00- sentralbord/ 78 60 60 66- direkte
kari.stuberg@landbruksdirektoratet.no
www.landbruksdirektoratet.no
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Se vedlagte dokumenter.
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Informasjon om nytt rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  

Landbruksdirektoratet ber fylkesmannen informere kommunene om at 
Landbruksdirektoratet har publisert et nytt rundskriv:  
Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). 
Rundskriv 2020-12. 
 
Endringen i rundskrivet skyldes at SMIL-forskriften ble endret til at eier av 
landbrukseiendom uten foretak kan innvilges tilskudd, dersom det foregår en 
tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen. 
 
Dette rundskrivet 2020-12 erstatter tilsvarende rundskriv 2019-14. 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Aud-Ingrid Krefting Kari Stuberg 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 

Fylkesmannen i Agder Pb 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Innlandet Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 

Pb 2520 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Pb 1405 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Pb 325 1502 MOSS 

Fylkesmannen i Rogaland Pb 59 4001 Stavanger 

Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark 

Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Trøndelag Pb 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark 

Pb 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Vestland Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Landbruks- og matdepartementet Pb 8007 Dep 0030 OSLO 

 

  
 

Vedlegg: 

Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -2020 

 



  Rundskriv 2020-12 

Kommuner og fylkesmannsembeter 

 

 

 

 

Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet 

  

Vår dato: 17.03.20  

Vår referanse: 2020/12  

Rundskriv erstatter: 2019-14  

  

       

Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket 

 
Dette rundskrivet gjelder for forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

(SMIL). 

 

Nedenfor følger kommentarer til enkelte av bestemmelsene i forskriften, samt kort om noen 

saksbehandlingsrutiner. Dersom forvaltningen ikke finner svar på spørsmål om ordningen i 

rundskrivet, kan dere også finne informasjon om SMIL på Landbruksdirektoratets nettside. 

 

 

Tildeling av rammer og lokale retningslinjer  

Landbruksdirektoratet tildeler årlig SMIL- ramme i tildelingsbrev til fylkesmannsembetene 

fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal forvaltes i tråd med forskrift 

og føringer gitt i nasjonalt miljøprogram for jordbruket .  

 

Fylkesmannen fordeler midlene som reguleres av SMIL-forskriften til kommunene. 

Kommunen skal lage lokale retningslinjer/tiltaksstrategier for SMIL (heretter kalt lokale 

retningslinjer) der de beskriver miljøutfordringer, og prioriterer miljøtiltak. Kommunens 

retningslinjer for SMIL vil være et grunnlag for fylkesmannens fordeling av midler til 

kommunene. Det er kommunen som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd.  

 

Det er kommunen som skal prioritere de miljøtiltakene som er best egnet i egen kommune 

innenfor de rammene som fremgår av forskriften.  

 

 

Kort om endringer i forskriften de siste årene 

De senere år har det vært gjennomført flere endringer i forskrift om spesielle miljøtiltak i 

jordbruket (SMIL).  

 

I 2015 ble SMIL-ordningen avgrenset til foretak som var berettiget produksjonstilskudd. En 

utilsiktet konsekvens av dette var at eiere av landbrukseiendom som har leid bort alt areal, 

ikke lenger kunne innvilges SMIL-tilskudd. Eier har ofte større interesse enn leietager av å 

gjennomføre investeringstiltak som eksempelvis utbedring av hydrotekniske anlegg og 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/nasjonalt-miljoprogram#nasjonalt-miljoeprogram
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istandsetting av verneverdige bygninger. I jordbruksoppgjøret 2016 ble det derfor bestemt at 

eier av landbrukseiendom også kan innvilges SMIL-tilskudd så lenge det foregår en 

tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen. For å være berettiget SMIL-tilskudd må du 

ha registrert et foretak i Enhetsregisteret.  

 

Fra 2016 var ikke lenger freda bygninger tilskuddsberettiget. Verneverdige bygninger er 

tilskuddsberettiget.   

 

I 2018 kom det en endring om forlenget gjennomføringsfrist. Dersom søknaden om å 

forlenge gjennomføringsfristen skyldes tørke i vekstsesongen 2018, skal kommunen innvilge 

forlenget gjennomføringsfrist med ett år. Dette gjelder bare for saker som allerede har fått 

innvilget tilskudd. Endringen innebærer at søker som sender søknad om forlengelse av 

gjennomføringsfristen skal få forlenget fristen med ett år dersom behovet for forlengelse 

skyldes tørke sommeren 2018. Som tidligere kan fortsatt kommunen innvilge utsatt 

gjennomføringsfrist med to år. Gjennomføringsfristen kan ikke forlenges utover seks år.  

 

I 2020 ble forskriften endret til at også eier av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges 

SMIL-tilskudd, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.  

 

Følgende endringer er gjort i rundskrivet 

Rundskrivet utdyper det faglige og administrative handlingsrommet for bruken av SMIL-

midlene og er ment som veiledende kommentarer til forskriften. Dette rundskrivet erstatter 

Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-14. 

 

Endringene i rundskrivet skyldes at det med virkning fra 1.1.2020 ble fastsatt en endring i 

SMIL-forskriften § 3 første ledd hvor også eier av landbrukseiendom uten foretak, kan være 

tilskuddsberettiget. Det er i tillegg gjort noen få rent språklige endringer som ikke 

innebærer noen realitetsendringer. Det er ikke foretatt noen endringer utover dette.  

 

Søknads- og saksbehandling i Altinn/Agros 

I 2019 ble det innført nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem for ordningen 

Av hensyn til god saksbehandling og rapportering, skal kommunen etter beste evne besvare 

spørsmål i den elektroniske saksbehandlingsløsningen. En mer utfyllende veiledning om 

saksbehandling i Agros foreligger i egen brukerveiledning for SMIL i Agros.   

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/utviklingsprosjekter/agros/leveranser/_attachment/73225
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1. Til § 1 Formål 

 

Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd etter denne forskriften 

skal gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del av den vanlige 

jordbruksdriften. Tilskudd etter denne forskriften skal prioriteres ut i fra lokale målsettinger 

og strategier. 

 

Ivareta natur- og kulturminneverdier. Tiltak i jordbrukets kulturlandskap skal 

fremme kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier gjennom skjøtsel, 

vedlikehold og istandsetting. Naturverdier omfatter biologisk mangfold, som arter og 

naturtyper, som er knyttet til, eller formet av jordbrukets arealbruk og driftsformer. 

Kulturminneverdier omfatter kulturminner og kulturmiljøer, videreføring av kulturarv 

(kunnskaper, tradisjoner og teknikker). Videre innbefatter natur- og kulturminneverdiene 

mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde.  

 

Redusere forurensning. Tiltak for å redusere forurensning skal redusere tap eller risiko 

for tap av næringsstoffer, partikler og andre forurensende utslipp til jord, vann eller luft fra 

jordbruksarealer, fôr eller gjødsel. Tiltak som bidrar til å redusere forurensing kan også 

bidra til bedre agronomisk driftspraksis og tilpasning til klimaendringer. 

 

Tiltak utover vanlig jordbruksdrift. Ordningen skal bidra til at det blir gjennomført 

miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Med miljøtiltak 

menes tiltak som skal ivareta natur- og kulturminneverdier og/eller redusere forurensning. 

Å følge lovpålagte krav som gjelder kulturlandskap eller forurensning, regnes som en del av 

den ordinære jordbruksdriften, og skal ikke prioriteres for SMIL-tilskudd. Kommunen må 

vurdere hvilke miljøverdier, som normalt ivaretas gjennom vanlig drift, og hvilke miljø-

verdier som skal omfattes av denne ordningen.  

 

Tiltak som skjøtsel og drift av arealer som følger av normal bruk av arealene til avling og 

alminnelig jordarbeiding knyttet til eksisterende drift, vil i hovedsak ikke være berettiget 

tilskudd etter denne forskriften. Det er først og fremst tiltak som innebærer en ekstra 

innsats utover dette, og som det er forbundet særlige kostnader med, som er berettiget 

tilskudd. Dette kan gjelde omlegging til, eller videreføring av, en driftsform som er egnet til 

å ivareta spesielle miljøverdier.  

 

Lokale retningslinjer. Et formål med ordningen er å få en best mulig målretting av 

innsatsen og tiltakene på bakgrunn av lokale miljømessige behov og utfordringer. 

Kommunen skal fastsette retningslinjer for prioritering av søknader. Tilskudd til prosjekter 

og tiltak skal prioriteres ut fra disse retningslinjene.  Lokale retningslinjer kan ikke 

innskrenke eller utvide forskriftens formål, virkeområde og vilkår. 

 

Ved behandling av søknader skal kommunen gjøre en vurdering av om det omsøkte tiltaket 

er et prioritert tiltak i de lokale retningslinjene. Denne vurderingen bør fremkomme i 

begrunnelsen i vedtaksbrevet. 
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2. Til § 2 Virkeområde  

 

Forskriften gjelder tiltak på landbrukseiendommer. En landbrukseiendom er en eiendom 

som brukes, eller kan brukes, til jord- eller skogbruk. Det er ikke noe minstekrav i 

forskriften når det gjelder hvor mye jordbruksareal en eiendom må ha for at det skal kunne 

innvilges tilskudd.  

 

Tilskudd kan også gis til tiltak i områder som er vernet etter naturmangfoldloven eller 

objekter/arealer som er vernet etter kulturminneloven. Dette kan være tiltak på 

eiendommer som har spesielle kvaliteter knyttet til kulturminner, kulturmiljøer, gammel 

kulturmark, biologisk mangfold, mv., og som det er ønskelig å bevare.  

 

 

3. Til § 3 Vilkår  

 

Hvem kan motta SMIL-tilskudd? For å få innvilget SMIL-tilskudd må det foregå en 

tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. For å kunne motta tilskudd etter 

forskriften som foretak, må foretaket som mottar tilskudd være registrert i Enhetsregisteret. 

Bestemmelsen oppstiller ingen regler om organisasjonsform, utover at foretaket må være 

registrert i Enhetsregisteret. 

  

Eier eller leietager av landbrukseiendommen kan gjennom sitt foretak søke om SMIL-

midler dersom foretaket driver en produksjon på landbrukseiendommen som oppfyller 

vilkårene for å motta produksjonstilskudd. I tillegg til å oppfylle grunnvilkårene i forskrift 

om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (heretter PT-forskriften), må 

foretaket enten oppfylle vilkår for tilskudd til husdyrhold eller tilskudd til jordbruksareal, se 

PT-forskriften §§ 3 og 4.  

 

Eier kan gjennom sitt foretak også søke om tilskudd etter forskriften selv om eier ikke driver 

selv. Vilkåret for at eier kan søke, er at det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på 

eiendommen. Et eksempel kan være at eier leier vekk jordbruksarealene, men ønsker å 

gjennomføre tiltak for å fremme biologisk mangfold på eiendommen.  

 

Eier eller leietager må drive en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommens 

areal på søknadstidspunktet. Det vil si at det skal drives vanlig jordbruksproduksjon på en 

eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller vekstgruppene det søkes tilskudd 

for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i medhold av jordbruksavtalen, jf. PT-

forskriften § 2. De miljøkrav som gjelder for arealet må oppfylles, jf. PT-forskriften § 4.  

 

Dersom søker ikke eier landbrukseiendommen som tiltaket skal gjennomføres på, må det 

foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til å gjennomføre tiltaket. Tillatelsen bør 

være skriftlig. 
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Med virkning fra 1.1.2020 ble det fastsatt en endring i SMIL-forskriften § 3 første ledd hvor 

også eier av landbrukseiendom uten foretak, kan være tilskuddsberettiget. På lignende måte 

som for foretak, er det satt som vilkår at det foregår en produksjon på 

landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for tilskudd etter PT-forskriften. 

  

Landbrukseiendommer som eies av offentlig myndighet. Andre ledd gir regler om 

tilskudd og offentlig landbrukseiendom. Etter forskriften kan landbrukseiendommer som 

eies og drives av stat, kommuner eller fylkeskommuner, ikke innvilges tilskudd, med mindre 

tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er 

med. For eksempel der den offentlig eide landbrukseiendommen er interessent i et større 

prosjekt/tiltak. I tilfeller der en av landbrukseiendommene eies av kommunen, bør 

kommunen vurdere om habilitetshensyn tilsier at søknaden skal behandles av en 

settekommune.  

 

Dersom tiltaket gjelder offentlig eiendom, eller del av en offentlig eiendom som blir leid 

eller forpaktet bort, kan leier eller forpakter motta tilskudd etter denne forskriften.  

 

Miljøkrav. Tredje ledd sier hvilke miljøkrav som må oppfylles for å få innvilget tilskudd. 

Følgende dokumentasjon må søker ha klar på søknadstidspunktet:  

• Gjødslingsplan i tråd med forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging.  

• Journal over plantevernmidler som brukes på eiendommen. Journalen skal 

inneholde følgende opplysninger:  

o navn på plantevernmiddelet som er brukt,  

o tidspunkt for behandling og dosen som er brukt,  

o området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på.  

 

Vi anbefaler at denne dokumentasjonen vedlegges søknaden. Dersom det ikke er 

hensiktsmessig å sende dette inn, bør kommunen på annen måte være sikker på at disse 

dokumentene foreligger på søknadstidspunktet. Søker må ha overnevnte dokumentasjon 

tilgjengelig ved kontroll. 

 

Krav om kart over jordbruksareal og krav om kart over miljøverdier og 

andre forhold av miljømessig betydning. Forskriften sier at søker må ha kart over 

alle jordbruksarealene foretaket disponerer på søknadstidspunktet. Alle miljøverdier 

inkludert kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, samt arealer med 

risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være 

kartfestet og beskrevet. Ettersom databaser som Gårdskart og Naturbase ofte gir en god 

oversikt over jordbruksarealene og de registrerte miljøverdier på eiendommen, kan 

saksbehandler vurdere om det  finnes tilstrekkelig informasjon i nevnte kartløsninger for at 

saksbehandler skal kunne behandle søknaden, eller om saksbehandler må etterspørre 

ytterligere dokumentasjon fra søker. 
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Krav om kart vedlagt i søknad. Søker må gjøre seg kjent med hvilke miljøverdier som 

finnes på eiendommen og legge ved kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres. Vi 

anbefaler at søker benytter Gårdskart på nett og merker av hvor tiltaket skal gjennomføres.  

 

Dokumentasjon når arealer er leid bort. I fjerde ledd står det at dersom arealene er 

leid bort må søker likevel kunne dokumentere at vilkårene i første og tredje ledd er oppfylt. 

Søker må sørge for at denne dokumentasjonen er klar på søknadstidspunktet, og er 

tilgjengelig ved  kontroll. Vi anbefaler at søker i disse tilfellene har en avtale med leietaker 

om at dokumentasjonen foreligger og kan framvises. Avtalen bør være skriftlig. 

 

Vilkår. I femte ledd står det at det kan settes vilkår for innvilgning av tilskudd til det 

enkelte prosjekt og tiltak. Saksbehandlingssystemet Agros produserer automatisk 

vedtaksbrev, med innflettet informasjon fra saksbehandler. I malen for vedtaksbrev er noen 

vilkår standardiserte og gjeldende for alle vedtak. Vi anbefaler i tillegg at kommunen setter 

vilkår som er nødvendige for gjennomføring av det enkelte tiltaket.  

 

Forvaltningens adgang til å stille vilkår for innvilgelse følger av den alminnelige 

vilkårslæren. Et hovedtrekk med vilkårslæren er at vilkårene som stilles må være 

proporsjonale mot det formål som søkes oppnådd, og ikke være urimelig tyngende.  

 

Ved kontroll må det være mulig å se om søker har oppfylt vilkårene. Eksempler på vilkår 

kan være å sette krav til arbeidsutførelse (blant annet bruk av materialer, teknikk og 

metode), og krav til vedlikehold og sluttrapportering. Godkjent sluttrapportering og 

sluttregnskap skal foreligge før innvilget tilskudd sluttutbetales, jf. forskriften § 7. Les mer 

om vedtaksbrevet i rundskrivets kapittel 3. 

 

Videre står det i fjerde ledd at frist for gjennomføring av prosjekt/tiltak er 3 år fra tilskuddet 

ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist. For mindre og enklere 

prosjekt/tiltak kan det være hensiktsmessig at kommunen fastsetter kortere frist. I vedtaket 

skal det settes dato for gjennomføringsfrist for prosjektet/tiltaket. Gjennomføringsfrist og 

frist for sluttrapportering er sammenfallende. 

 

Fristen kan etter søknad forlenges med inntil 2 år, slik at maksimal arbeidsfrist blir 5 år fra 

innvilgingstidspunktet. Om tiltaket ikke er gjennomført innen den fastsatte fristen, faller 

tilskuddet bort. Hvis ikke søkeren følger opp fristen, skal tilskuddet inndras. 

Saksbehandlingssystemet Agros har støtte for automatisk inndragning av tilskudd etter at 

fristen er utløpt.  

 

Dersom tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år, anbefaler vi at det søkes på nytt, fremfor å gi 

utsatt arbeidsfrist. 

 

Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen med ett år dersom søknaden 

om utsatt frist skyldes tørke i vekstsesongen 2018. 
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Vi anbefaler at det av hensyn til planlegging og prioritering for bruk av midlene, normalt 

ikke gis tilskudd til prosjekt/tiltak som allerede er påbegynt eller utført. Det er viktig at dette 

kommuniseres til potensielle søkere i kommunen, slik at søkere gis anledning til å planlegge 

tiltak i god tid. Søknaden bør være godkjent og avgjort av kommunen før tiltaket 

påbegynnes.  

 

Vedtaksbrevet. I regelverk for økonomistyring i staten er det gitt bestemmelser om 

forvaltning av tilskuddsordninger. Tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget 

søknad skal bekreftes med et vedtaksbrev. Dette er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 

første ledd bokstav b og vedtak skal begrunnes. 

 

Agros produserer vedtaksbrev automatisk basert på en felles mal. Det finnes maler for 

innvilget tilskudd, avslag og avvisning. Informasjon fra saksbehandler flettes inn i malen. 

Søknader kan blant annet avvises dersom søker ikke oppfyller kravene i §§ 2, 3 og 6. 

Samtidig har forvaltningen en alminnelig veiledningsplikt og må vurdere å etterspørre 

tilleggsopplysninger dersom en innsendt søknad er mangelfull, men oppfyller 

minstekravene. Et avvisningsvedtak trenger bare å begrunne hvorfor søknaden ikke tas til 

behandling, eksempelvis fordi søker ikke oppfyller kravene i § 3 eller dersom det er søkt for 

sent i henhold til fastsatt søknadsfrist. 

 

Vedtaksbrevet til søkeren om innvilget tilskudd, skal inneholde: 

• formål med tilskuddet  

• sakens bakgrunn, hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til og begrunnelse 

for vedtaket 

• tilskuddsbeløp 

• frist for gjennomføring av tiltaket 

• vilkår som gjelder spesifikt for denne søknaden, eksempelvis metodebruk for 

utførelse, hva slags tiltak tilskuddet forutsettes benyttet til, hvilke rapporterings- og 

regnskapskrav som stilles, tidspunkt for når disse skal utføres m.m. 

• utbetalingsordning 

• kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til § 9 i forskriften 

• mulige reaksjonsformer dersom tilskuddsmottaker ikke opptrer i samsvar med 

forutsetningene for tilskuddet, med henvisning til § 10 i forskriften 

• opplysning om at innvilgelse av tilskudd ikke innebærer at tiltaket er godkjent med 

hensyn til annet regelverk. Før gjennomføring av tiltaket må derfor søker gjøre seg 

kjent med aktuelle bestemmelser i andre lover og forskrifter, for eksempel plan- og 

bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og 

forurensningsforskriften 

• opplysning om klageadgang, med henvisning til § 8 i forskriften 

 

Det er utarbeidet maler for vedtaksbrev for SMIL i Agros. De fem øverste kulepunktene i 

listen overfor er særskilte fra sak til sak og flettes inn fra løsningen inn i vedtaksbrevet, 

mens resten av punktene håndteres som standardtekst i brevmalen. 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdfhttps:/www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
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Kommunen skal vurdere de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 ved 

behandling av SMIL-søknader. Vurderingen av prinsippene skal komme til uttrykk i 

begrunnelsen i vedtaksbrevet.  

 

 

4. Til § 4 Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

 

For å få til en mer helhetlig og samordnet miljøinnsats, og for å bidra til prosesser som 

sikrer bredest mulig involvering og forankring i arbeidet med spesielle miljøtiltak, kan det 

gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter.  

 

Formålet med slike prosjekter er å legge forholdene til rette for større helhetlige 

miljøprosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. Slike 

planleggings- og tilretteleggingsprosjekter bør lede fram til gode og konkrete 

kulturlandskaps- og forurensningstiltak som er nevnt i § 5. 

 

Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre slike prosjekter for å få ivaretatt miljøverdier i 

et større område på en helhetlig måte. Slike prosjekter, ofte med mange aktører, er gjerne 

administrativt krevende å få i gang, og det kan derfor være behov for å gi starthjelp. 

 

4.1 Innvilgelse av tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

 

Søknaden skal inneholde et kostnadsoverslag og en finansieringsplan.  

 

Kostnadsoverslaget skal omfatte totale kostnader. Kostnader med planlegging, organisering 

og prosjektgjennomføring kan inngå i kostnadsoverslaget.  

 

Søker skal oppgi om kostnadene til innkjøpte varer og tjenester er inklusiv eller eksklusiv 

mva. Søker skal oppgi beløp eksklusive merverdiavgift dersom det er fradragsrett for 

inngående merverdiavgift for tiltaket. Dette kan bare gjelde virksomheter som er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. Øvrige virksomheter kan oppgi beløp inklusive merverdiavgift. 

 

Søker skal i finansieringsplanen oppgi søknadsbeløp for tiltaket, egenandel og om han har 

søkt eller mottatt annen finansiering til det samme tiltaket. Det kan innvilges 

engangstilskudd med inntil 100 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Det er likevel 

ønskelig at det også for slike prosjekter er medvirkning fra andre kilder, for eksempel i form 

av egeninnsats eller delfinansiering fra andre interessenter eller samarbeidsparter.  

 

Prosjektet skal resultere i en plan for gjennomføring av konkrete tiltak i det aktuelle 

området. Prosjektet kan gå parallelt med søknad og gjennomføring av tiltak etter § 5. Da vil 

planleggingsprosjektet kunne være med å finansiere den administrative delen ved 

gjennomføringen av tiltakene etter § 5. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://www.skatteetaten.no/skjema/mvaregisteret-registrer-din-virksomhet/
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5. Til § 5 Tilskudd til kulturlandskaps- og forurensningstiltak 

 

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdier i 

kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak) og tiltak som bidrar til å redusere forurensning 

eller risiko for forurensning fra jordbruket (forurensningstiltak). 

 

Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier, kulturminner eller 

reindriftsinteresser. For å sikre god kvalitet på planer for, og oppfølging av tiltak kan det 

være aktuelt å ta kontakt med faglig kompetanse i landbruks- og miljøforvaltningen eller 

andre kompetansemiljøer. I områder med reinbeite bør søknaden legges fram for 

reinbeitedistriktet før den blir avgjort. 

 

Arbeidet med oppfølging av vannforskriften og utarbeidelse av regionale miljøprogram 

innebærer at fylkesmannen kan prioritere områder for gjennomføring av vannmiljøtiltak. 

Disse prioriteringene skal det tas hensyn til ved behandling av SMIL-søknader.  

Miljøutfordringene i vann og behov for tiltak er omtalt i de regionale 

vannforvaltningsplanene og i tiltaksanalyser for vannområdene. Prosjektledere i 

vannområdene og fylkesmannen kan gi mer informasjon om dette. 

 

I Agros skal saksbehandler oppgi hvilken tiltakskategori og tiltaksgruppe som passer best 

for det omsøkte tiltaket. Disse opplysningene brukes for å undersøke forhold rundt tiltaket 

og for å innhente statistikk.  Her finner du nærmere beskrivelse av miljøtema og 

tiltaksgrupper for SMIL i Agros. Agros er under utvikling og nye tiltakskategorier kan 

komme til. Miljøtemaene følger samme inndeling som nasjonalt miljøprogram. Mer om 

nasjonalt miljøprogram finner du her. 

 

Nedenfor er ytterligere beskrivelser og eksempler på tiltak. 

 

5.1 Kulturlandskapstiltak 

 

Det kan gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som gjennom istandsetting, skjøtsel, og 

vedlikehold ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap.  

 

Tilskudd kan eksempelvis gis for å : 

• ta vare på og utvikle jordbrukets kulturlandskap  

• ta vare på variasjonen i jordbrukets verdifulle kulturlandskap  

• ta vare på og skjøtte biologisk verdifulle arealer i jordbruket  

• bedre status for truede arter i jordbruket  

• øke bruk og vern av jordbrukets genetiske ressurser 

• å bedre tilstanden til kulturminner og kulturmiljøer i jordbruket 

• bedre allmenhetens tilgang til jordbrukslandskapet 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/smil-i-agros
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/smil-i-agros
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/nasjonalt-miljoprogram#nasjonalt-miljoeprogram
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/nasjonalt-miljoprogram#nasjonalt-miljoeprogram
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Ved prioritering av tiltak må det tas hensyn til behov for tiltak og forventet effekt. Føringer 

for å få en god målretting av miljøinnsats i forhold til behov er bl.a. gitt i nasjonalt 

miljøprogram, regionalt miljøprogram og lokale retningslinjer.  

 

 

5.1.1 Biologisk mangfold 

 

Det kan gis tilskudd til tiltak som ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark.  

 

Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor 

artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene.  

 

Gammel kulturmark er arealer med vegetasjon utformet ved slått, beiting, styving, brenning 

eller andre driftsformer gjennom en lang periode, ofte uten tilførsel av gjødsel, og med et 

plante- og dyreliv som skiller seg fra det som ellers kan være vanlig i området. Slik 

kulturmark kjennetegnes også ved spor etter gamle driftsmåter (i terrengoverflaten, 

rydningsrøyser, murer, styvingstrær, m.m.) og andre kulturminner i området (gravhauger, 

hustufter, m.m.). Arealene er ikke preget av moderne jordarbeiding, men er dominert av 

naturlig gras- og urtevegetasjon. Det kan også være innslag av små, tidligere dyrka åkrer i 

gammel kulturmark.  

 

Tiltakene kan bidra til å:  

• fremme biologisk mangfold gjennom å ivareta planter og dyr i kulturlandskapet og 

kulturbetinget plante- og dyreliv. 

• bevare livskraftige bestander og opprettholde leveområder og spredningsveier for 

planter og dyr i eller i tilknytning til kulturlandskapet. 

• ivareta gammel kulturmark og fremme ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og 

landskapsbildet knyttet til den gamle kulturmarka. 

 

Aktuelle tiltak kan være etablering, restaurering, utbedring og skjøtsel av områder og 

landskapselementer som bidrar til å utvikle og ivareta leveområder og spredningsveier for 

planter og dyr, istandsetting og skjøtsel gjennom beiting, brenning, slått, styving eller annen 

form for høsting av gammel kulturmark.  

 

Tiltak som legger til rette for økt biologisk mangfold kan også være etablering av varig 

vegetasjon for økt omfang av naturlig grønnstruktur, økt trivsel og forbedring av 

landskapsbildet (landskapsplantinger).  

 

Trua natur, utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Det kan gis tilskudd for å ta 

vare på trua natur. De utvalgte naturtypene og prioriterte artene skal forvaltes etter 

målrettede handlingsplaner. Istandsetting av de utvalgte naturtypene hule eiker, slåttemark, 

slåttemyr og kystlynghei er eksempler på SMIL- tiltak som fremmer biologisk mangfold. 

Naturbeitemark, sørlig strandeng og sanddynemark er andre eksempler på trua naturtyper 

som er tilknyttet jordbrukets kulturlandskap og som kan settes istand gjennom SMIL-

midler. Disse vil være avhengig av rydding,slått eller beite for å bli ivaretatt.  
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Pollinerende insekter. Det kan gis tilskudd til pollinatorvennlige tiltak. Levedyktige 

bestander av villbier og andre pollinerende insekter har stor betydning for naturmangfold 

og matproduksjon. Nasjonal pollinatorstrategi - Ein strategi for levedyktige bestandar av 

villbier og andre pollinerande insekt kom i 2018. Det jobbes med å utarbeide en 

tverrsektorell tiltaksplan for å følge opp strategien.  

 

Gjennom aktiv skjøtsel av kulturlandskapet og tilrettelegging for pollinatorer i jordbruket, 

kan den enkelte driver bidra til å sikre leveområdene for pollinerende insekter. Variert 

landskap og et mangfold av naturtyper med tilgang til egna yngleområder, oppvekstområder 

og mat er helt avgjørende for at pollinatorer skal klare seg. Kantsoner,  slåttemark og 

naturbeitemark er eksempelvis områder som er viktige for pollinatorer.  

 

For pollinerende insekt vil aktiv bruk av slåttemark, naturbeiter og kystlynghei, gjennom 

slått og beiting, være positivt.  

 

Fjerning av fremmede skadelige arter. Fjerning av fremmede skadelige arter i 

jordbrukets kulturlandskap kan være et eksempel på tiltak som kan ivareta eller gi økt 

biologisk mangfold. De negative effektene av skadelige fremmede arter er omfattende og 

økende, og for å nå internasjonale og nasjonale føringer og målsettinger, er det behov for 

både en styrking og en hardere prioritering av innsatsen. I Norge samarbeider 

sektormyndighetene om tiltak mot skadelige fremmede organismer. I 2019 skal det vedtas 

en tverrsektoriell tiltaksplan mot skadelige fremmede organismer med utgangspunkt i 

tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter fra 2007. I arbeidet 

med den tverrsektorielle tiltaksplanen arbeides det blant annet med: 

• Hvilke arter som bør prioriteres for bekjempelse, og i hvilke områder. 

• Omforent og oppdatert bekjempelsesmetodikk for de artene som blir prioritert for 

bekjempelse. 

• Hvilke innførsels- og spredningsveier som bør prioriteres for tiltak. 

For bruk av plantevernmidler forutsetter dette tillatelse enten fra kommune eller 

Mattilsynet alt ettersom tiltaket skal skje i nærheten av vassdrag. Se mer om dette i 

Mattilsynets veileder om bruk av plantevernmidler.  I tillegg skal all bruk av 

plantevernmidler dokumenteres, jf. § 3 tredje ledd.  

 

Skog og utmark. Tiltak for å fremme biologisk mangfold i skog og utmark omfattes bare 

dersom den aktuelle lokaliteten er gammel kulturmark. Dette kan for eksempel være 

utslåtter eller seterområder. 

 

Etablering av beite på areal som ikke kan klassifiseres som gammel kulturmark (for 

eksempel i skog/utmark) er ikke et SMIL-tiltak. Det kan vurderes om slike tiltak kan være 

aktuelle innenfor ordningen «Tiltak i beiteområder». 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nasjonal-strategi-for-villbier.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nasjonal-strategi-for-villbier.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/planer/t-1460.pdf
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_til_forskrift_om_plantevernmidler.22778/binary/Veileder%20til%20forskrift%20om%20plantevernmidler
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5.1.2 Friluftsliv og tilgjengelighet 

 

Tilgjengelighet og opplevelser i landskapet. Det kan gis tilskudd til tiltak som 

tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle 

områder åpne. Tilskuddet kan gis for å bedre allmennhetens tilgang til jordbrukslandskapet. 

 

Forskriften skal stimulere til tiltak som øker muligheten for rekreasjon og friluftsliv i 

jordbrukets kulturlandskap gjennom å legge til rette for ferdsel til fots og opplevelser. Det 

kan gis tilskudd til sammenhengende sti- og turveinett i tilknytning til veier i landskapet, 

viktige linjedrag i landskapet og forenkling av adkomsten til utmark og strandsoner. 

 

Ved utforming av slike tiltak, må en være varsom og unngå vesentlige negative effekter på 

natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Kommunen bør derfor være 

varsom med å gi tilskudd til tiltak som legger til rette for parkering eller ferdsel med 

motorkjøretøy. Ved ønske om steinlegging av eks gamle veifar og ferdselsårer bør det vises 

særlig varsomhet og kulturminnemyndighetene bør involveres,  se omtale av 

kulturminnetiltak nedenfor.  

 

Tiltak som tilrettelegger for ferdsel, bør i prinsippet ikke omfatte turveier og stier i skog og 

utmark. Når slike turveier og stier må gå via skog- og utmarksområder for å oppnå gode 

helhetsløsninger, kan det imidlertid være aktuelt at veier og stier i utmark også inkluderes i 

tiltaket som det gis tilskudd til. 

 

Aktuelle tiltak kan være knyttet til etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og 

turveier i jordbruksområder og sikre tilgjengelighet til kulturminner og kulturmiljøer for 

allmennheten, dersom dette er ønskelig. Tilskuddet kan gis til investering i adkomst, porter, 

gjerdeklyv og annen tilrettelegging. Andre aktuelle tiltak er merking av ferdselsårer og 

utarbeidelse av enkel informasjon. I tillegg kan det være aktuelt at grunnlaget for tilskuddet 

inkluderer kompensasjon for vesentlig ulempe forbundet med allmenn ferdsel, for eksempel 

avlingstap.  

 

 

5.1.3 Kulturminner og kulturmiljøer 

 

Det kan gis tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger 

gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting etter kulturminnefaglige retningslinjer.  

  

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med 

kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller 

sammenheng, jf. § 2 i kulturminneloven.  

 

Verneverdig bygning er arkitektonisk eller kulturhistorisk verdifull bygning som ikke er 

fredet, men som likevel bør bevares etter antikvariske metoder og prinsipper. Forskriften 

omfatter ikke freda bygninger. 
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Eksempler på kulturminner i tilknytning til jordbrukslandskapet: 

• alle slags bygninger på gårdstun og i inn- og utmark, fra våningshus og 

driftsbygninger til utløe, koier og kvernhus. 

• boplasser, hustufter og ruiner, gammetufter, gårdshauger. 

• gravhauger og –røyser, helleristninger, offersteder, varp. 

• rydningsrøyser, veiter/vanningsanlegg, bakkemurer, terrasseringer, tre- og 

steingjerder, elveforbygninger. 

• gamle veifar, stier, veimerker, klopper, vad, tre- og steinbruer, geil/fegater 

• jakt-, fiske- og fangstinnretninger, stakktufter, jernvinneplasser, kull- og tjæremiler, 

fløtningsdammer. 

• bygdeborger, varder/veter. 

 

Eksempler på kulturmiljøer i jordbrukslandskapet: 

• gårdstun, seteranlegg, en samling gravhauger, naustmiljø. 

 

Kulturminnemyndighetene har ansvar for kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter 

lov om kulturminner. Disse skal behandles særskilt. Regional kulturminneforvaltning må 

kontaktes ved for eksempel istandsetting av freda kulturminne eller skjøtsel omkring en 

automatisk freda gravhaug, dersom dette går utover tradisjonell bruk av området til slått 

eller beiting. Sametinget skal kontaktes dersom det aktuelle tiltaket berører freda samiske 

kulturminner. 

 

Forskriften omfatter skjøtsel av vegetasjon på og omkring kulturminner og kulturmiljøer, 

samt vedlikehold, istandsetting, bevaring og planlagt bruk av kulturminner og 

kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger.  

 

Alle tiltak som gjelder kulturminner og kulturmiljøer bør gjennomføres etter prinsipper som 

kulturminneforvaltningen legger til grunn. Dette er bl.a: 

• bevare mest mulig av kulturminnets opprinnelige elementer eller kulturmiljøets 

egenart og helhet 

• foreta så få forandringer som mulig, reparasjoner fremfor hel utskifting 

• bruke tradisjonelle, stedegne materialer, håndverksteknikker og farger 
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5.2 Forurensningstiltak 

 

Det kan innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere forurensing, 

eller risiko for forurensing, fra jordbruket. Dette kan omfatte tiltak som reduserer erosjon 

og tap av  jord, næringsstoffer og plantevernmidler. Det kan også omfatte tiltak for å 

redusere forurensende utslipp til luft. 

 

Formålet med tiltakene vil være å  

• sikre godt vannmiljø i jordbrukspåvirkede vannforekomster. 

• redusere utslipp av amoniakk fra jordbruket. 

• redusere utslipp av klimagasser fra jordbruket. 

• redusere helse- og miljørisikoen ved bruk av plantevernmidler i jordbruket. 

 

Ved prioritering av tiltak må det tas hensyn til behov for tiltak og forventet effekt. Føringer 

for å få en god målretting av miljøinnsats i forhold til behov er blant annet gitt i nasjonalt 

miljøprogram, regionale vannforvaltningsplaner, regionalt miljøprogram og kommunale 

tiltaksstrategier.  

 

Ved tiltak i vannløp må det utvises særlig varsomhet og ved tvil om tiltaket kan 

gjennomføres i henhold til vannressursloven § 8 må kommune, fylkesmannen eller NVE 

kontaktes. 

 

 

5.2.1 Avrenning til vann 

 

Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, kumdammer, gjenåpning 

av bekkelukkinger mm.  Hensikten med slike tiltak er å redusere risikoen for erosjon og 

avrenning av næringsstoffer. Behov for utbedring av hydrotekniske anlegg kan skyldes både 

skader på anlegget og underdimensjonering grunnet klimaendringer mv. Tiltak kan 

gjennomføres på jordbruksarealer og/eller i vannløp. Vanlig grøfting/drenering av 

jordbruksareal faller utenfor forskriftens formål. Dreningstiltak kan vurderes innenfor 

ordningen «Drenering av jordbruksjord». Avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og 

arealavrenning kan omfattes i den grad dette ikke er en del av et ordinært større 

dreneringsarbeid.  

 

Kumdammer er tiltak som både har til hensikt å utbedre hydrotekniske anlegg og rense 

overflatevann.  

 

Gjenåpning av bekkelukkinger innebærer graving av åpen kanal til erstatning for 

eksisterende lukka bekk eller avløp, fortrinnsvis av anlegg som må utbedres.  Dette vil bidra 

til større selvrensende effekt i vannet og kan ha også betydning for pollinerende insekter, 

biologisk mangfold, landskapshensyn mv. 
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Erosjonssikring av elve- og bekkekanter, flomdempende tiltak mm. 

Erosjonssikring av elve- og bekkekanter kan for eksempel omfatte steinsetting av utsatte 

partier. 

 

Flomdempende tiltak er tiltak som forsinker avrenning og som ved kraftig nedbør kan 

redusere flomtopper og erosjon. Et egnet tiltak kan være fordrøyningsdammer, og andre 

løsninger som blant andre NIBIO har prøvd ut, som kvistdammer m.m.  Formålet er  å 

bremse opp vannet for å unngå høy flomtopp nedstrøms. 

 

Fangdammer, andre økologiske rensetiltak. Fangdammer og andre økologiske 

rensetiltak skal redusere negative miljøvirkninger av erosjon og avrenning av næringsstoffer 

og plantevernmiddelrester ved hjelp av naturens selvrensingsevne. Aktuelle tiltak er 

etablering av fangdammer, våtmarksområder, renseparker og vegetasjonssoner for rensing 

og beskyttelse.  

 

For fangdammer kan også tømming av fangdammen prioriteres for tilskudd, men det skal 

fremgå av søknaden om tilskuddet blir gitt til etablering av ny fangdam eller tømming av 

eldre fangdam. 

 

Miljøplantinger. Med miljøplantinger forstås blant annet klimaplanting og leplanting, 

det vil si etablering av varig vegetasjon som le for å beskytte jordbruksområder og for å 

bedre klimaet for planter og husdyr, samt for å skape bedre arbeidsmiljø, trivsel og vern av 

bygninger.  

 

Det er også aktuelt med tilplanting av kantvegetasjon, busker og trær, langs bekker og elver 

blant annet for å stabilisere kanter m.m. 

 

Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv 

planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer. Det kan gis engangstilskudd 

til tiltak forbundet med omlegging til planteproduksjon som gir bedre beskyttelse mot 

erosjon. Omleggingen bør ha et varig perspektiv. De mest aktuelle tiltakene er tilrettelegging 

for beiting av husdyr og høyproduksjon,  og det kan gis støtte til omleggingskostnader, 

bygging av høytørke o.l. 

 

Tiltak mot avrenning fra veksthus. I noen tilfeller kan avrenning eller utslipp fra 

veksthus utgjøre en forurensningsrisiko, og tiltak for å samle opp avrenningsvann eller tiltak 

for å redusere forurensning fra veksthus kan omfattes av ordningen. 

 

Andre tiltak. Det kan også være aktuelt med tiltak for å redusere eller hindre avrenning 

fra husdyrgjødsel i utekveer og samleplasser for beitedyr, avrenning fra rundballer m.m. Det 

bør imidlertid være tiltak med tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg. 

 

Ved vurdering av søknader som gjelder bygningstekniske tiltak må det i særlig grad skilles 

mellom vanlig jordbruksdrift og hva som kan betraktes som spesielle miljøtiltak, og som det 
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kan gis tilskudd til etter denne forskriften.  Ved oppstart/nyetablering skal alltid nødvendige 

miljøhensyn ivaretas.  
 

   

5.2.2 Utslipp til luft 

 

Dekke over eksisterende gjødsellager. Det kan gis engangstilskudd til etablering av 

dekke over eksisterende gjødsellager. Etablering av dekke demper utslipp til luft, særlig av 

ammoniakk. Mange typer dekke kan også utvide lagerkapasiteten gjennom å lede nedbør 

vekk fra lageret. For enkelte foretak kan tiltaket derfor også være ledd i å innfri minstekrav 

til lagerkapasitet, noe som faller inn under vanlig jordbruksdrift, jf. forskriften § 1, og som i 

så fall kan tale imot SMIL-tilskudd. Det er imidlertid vanskelig å trekke en slik kategorisk 

grense. Det avgjørende i søknadsbehandlingen må uansett være at tiltaket forebygger 

utslipp til luft. Det kan samtidig telle positivt om dekket bidrar til å styrke lagerkapasiteten, 

bl.a. fordi det kan sikre at foretaket vil holde løsningen ved like.  

 

Det finnes ulike løsninger for dekke på gjødsellager som har ulike kostnader. Det er et krav 

for å gi tilskudd at det nyttes en løsning av varig karakter tilpasset det aktuelle lageret.   

 

 

5.2.3 Plantevernmidler 

 

Rensetiltak for å redusere tap av plantevernmidler. Det kan for eksempel gis støtte 

til spesielle investeringer som reduserer risiko for tap av plantevernmidler, som biobed ved 

påfyllingsplasser og lignende. 

 

 

5.3 Innvilgelse av tilskudd til kulturlandskaps- og forurensingstiltak 

 

Søknaden skal inneholde et kostnadsoverslag og en finansieringsplan.  

Kostnadsoverslaget skal omfatte totale kostnader. Kostnader med planlegging, organisering 

og prosjektgjennomføring kan inngå i kostnadsoverslaget.  

 

Søker skal oppgi om kostnadene til innkjøpte varer og tjenester er inklusiv eller eksklusiv 

merverdiavgift. Søker skal oppgi beløp eksklusive merverdiavgift dersom det er fradragsrett 

for inngående merverdiavgift for tiltaket. Dette kan bare gjelde virksomheter som er 

registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Øvrige virksomheter kan oppgi beløp inkl. mva. 

 

Søker skal i finansieringsplanen oppgi søknadsbeløp, egenandel og om han har søkt eller 

mottatt annen finansiering til det samme tiltaket.  

 

Det kan det gis engangstilskudd med inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag.  

For særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det gis tilskudd med inntil 100 

prosent av godkjent kostnadsoverslag. Kommunen kan sette lavere tilskuddsprosent for de 

ulike tiltakene. Grunnlaget for tilskudd er kostnadsoverslaget og finansieringsplanen for det 
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planlagte tiltaket. Alle kostnader med gjennomføring av tiltaket (materialer, arbeid inklusiv 

utarbeiding av nødvendige planer) kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. 

 

Behov for varige skjøtselstiltak skal normalt gjennomføres innenfor regionalt miljøprogram. 

For enkelte investeringstiltak innenfor SMIL-ordningen kan det være aktuelt å yte tilskudd 

for å sikre nødvendig 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 kan 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.  

Det skal normalt ikke gis SMIL-tilskudd til innkjøp av maskiner eller annet løst teknisk 

utstyr.  
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6. Til § 6 Søknad og dokumentasjon 

 

Søknadsfrist og søknadsskjema. I § 6 første ledd står det at kommunen bestemmer 

hvilke søknadsfrister som skal settes. Kommunen bør fastsette søknadsfrist og at denne bør 

kunngjøres, og innholdet i de lokale retningslinjene må være offentliggjort på kommunens 

nettside. 

 

I § 6 andre ledd står det at det skal brukes søknadsskjema utarbeidet av 

Landbruksdirektoratet. Kommunen skal oppfordre alle til å søke elektronisk.  

Det elektroniske søknadskjemaet finnes på Altinn sine nettsider.  

 

Søker logger seg på gjennom ID-porten/Altinn, fyller ut søknad og sender inn elektronisk.  

På Landbruksdirektoratets nettsider ligger det forklaring om hvordan søker får tilgang til 

søknadsskjema inkludert lenker til skjema, regelverk og annen nyttig informasjon til søker. 

 

Den elektroniske søknaden sendes automatisk til den kommunen hvor søker har oppgitt at 

hoveddelen av tiltaket skal gjennomføres. 

 

Landbruksdirektoratet kan gi ut pdf-skjema til søkere som ikke har mulighet eller absolutt 

ikke vil søke elektronisk. Det antas at de fleste som skal søke om SMIL er vant til å bruke 

digitale offentlige tjenester, og at det kun i noen sjeldne tilfeller er behov for pdf-skjema.  

 

Dokumentasjon. I § 6 andre ledd står det videre at søker skal vedlegge en plan der 

miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og der det redegjøres for målene med 

tiltaket/prosjektet.  

 

Det elektroniske søknadsskjemaet inneholder felter som søker systematisk må gå igjennom 

og fylle ut.  

Søknaden skal som et minimum inneholde: 

• beskrivelse av tiltaket med forventede resultater:  

- Hva som skal gjøres 

- Beskrivelse av området og tilstanden til arealet/bygningen el.  

- Hvor tiltaket skal gjennomføres.  

- Beskriv omfang av og formål med tiltaket 

- Hvordan tiltaket skal gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.) 

- Hvem som skal utføre tiltaket 

- Begrunnelse for hvordan dette miljøtiltaket vil fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap/og eller redusere 

forurensingen 

 

• fremdriftsplan som beskriver oppstart og når tiltaket skal avsluttes 

• kostnadsoverslag  
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• finansieringsplan, som omfatter opplysninger om hvordan tiltaket skal finansieres, 

og om det er søkt eller mottatt andre midler til samme tiltak 

 

Vilkår om kart og vilkår knyttet til miljøkrav, jf. forskriften § 3 tredje ledd, må oppfylles. 

Kommunen må forsikre seg om at søker kan dokumentere at det foreligger gjødslingsplan 

og plantevernjournal der dette er pålagt 

 

Søknaden bør utover dette inneholde informasjon om forhold som kommunen mener er 

nødvendig for en forsvarlig saksbehandling. Dette kan være øvrige miljømessige forhold, 

nødvendige tekniske planer, mv.  

 

Kommunen må vurdere hvilken dokumentasjon som er nødvendig for ulike saker eller 

sakstyper. Oversikten nedenfor viser opplysninger det kan være aktuelt å legge ved 

søknaden: 

• kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres  

• fotografier/tegninger, som viser arealer, bygninger, bygningsmiljøer og/eller 

objekter som det søkes tilskudd til, før tiltaket settes i gang 

• for bygninger - kostnadsoverslag fra bygningskyndig, beskrivelse av bygning og 

eventuell bygningsskade, nåværende og framtidig bruk, samt eventuell omtale av 

verneverdi 

• for hydrotekniske tiltak- kostnadsoverslag fra entrepenør og beskrivelse av dagens 

tilstand, informasjon om tidligere arbeid 

• i reindriftsområder - oversiktskart som viser reindriftens arealbruk i området 

• skriftlig godkjenning/avtale fra landbrukseiendommens eier dersom det er en annen 

enn søker 

• skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak 

• skriftlig godkjenning fra berørte naboer før igangsetting av tiltak 

 

I § 6 tredje ledd står det at når tiltaket er gjennomført skal det sendes inn dokumentasjon på 

at det er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtaksbrev, jf. rundskrivets kapittel 3.4.  

 

Underskrifter. Elektronisk søknad om SMIL-tilskudd  på landbrukseiendom skal sendes 

inn av søker. Siden elektronisk søknad sendes via Altinn anses søknaden som elektronisk 

godkjent av søker når den er sendt inn. Dersom søkeren ikke er eier av 

landbrukseiendommen, skal det foreligge skriftlig samtykke fra landbrukseiendommens eier 

om at tiltaket kan gjennomføres. 

 

Hvis søknaden gjelder fellestiltak, skal én deltaker stå som ansvarlig søker og sende inn 

søknaden på vegne av alle deltakerne, basert på skriftlig fullmakt. 
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7. Til § 7 Utbetaling 

 

Kommunen kan utbetale inntil 75 prosent av tilskuddet etter hvert som tiltakshaver har 

dokumentert utgifter til godkjente tiltak. Utbetaling av tilskudd skjer etter anmodning til 

kommunen. Minst 25 prosent av tilskuddet holdes tilbake inntil tiltaket er fullført, 

nødvendig dokumentasjon og sluttrapporteringen er godkjent jf. rundskrivets kapittel 6. 

 

Sluttrapporteringen bør som et minimum inneholde:  

- beskrivelse av resultatet av tiltaket og hvordan det er gjennomført, samt beskrivelse av 

eventuelle avvik fra det som ble opplyst i søknad og krav i vedtaksbrev. 

- regnskap for tiltaket, inkludert inntekter og utgifter. Opplysninger om medfinansiering 

fra andre kilder skal oppgis. Regnskapet skal føres slik at det kan sammenlignes med det 

kostnadsoverslaget og finansieringsplanen som lå til grunn for søknaden. 

Nærmere krav til rapporteringen og utbetaling kan gis i vedtaksbrevet.  

 

 

 

8. Til § 8 Administrasjon, klage og dispensasjon 

 

Administrasjon. I § 8 første ledd står det at kommunen fatter vedtak etter denne 

forskriften. Kommunen har ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig når vedtak 

fattes jf. forvaltningsloven § 17 første ledd.  

 

I § 8 ande ledd står det at kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer (lokale 

tiltaksstrategier) for prioritering av søknadene. Disse retningslinjene bør inneholde 

miljøfaglige kriterier, og eventuelle andre kriterier, som gir kommunen et godt grunnlag for 

å prioritere mellom søknadene.  

 

Retningslinjene skal fastsettes i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene 

lokalt. Dette betyr at før retningslinjene vedtas av kommunen, skal de vurderes i 

sammenheng med fylkets strategier for regionalt miljøprogram, og næringsorganisasjonene 

skal ha hatt mulighet til å gi innspill. 

 

Klage. I § 8 tredje ledd står det at vedtak fattet av kommunen kan påklages til 

fylkesmannen innen tre uker, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagen sendes kommunen 

som vurderer hvorvidt klagen tas til følge. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge skal 

den sendes videre til fylkesmannen med en uttalelse. 

 

Dispensasjon. I § 8 fjerde ledd står det at fylkesmannen i særlige tilfeller kan gi 

dispensasjon fra forskriften. For å gi dispensasjon må det søkes til  fylkesmannen om 

dispensasjon. «Særlige tilfeller» innebærer at det må foreligge spesifiserte, klare og 

relevante grunner som er av en slik  karakter at de hensyn som ligger til grunn for 

bestemmelsen kan settes til side. Det må foreligge forhold utenfor søkers kontroll som har 
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hindret søker i å oppfylle vilkårene som er satt for tilskuddet. At søkeren eksempelvis har 

glemt søknadsfristen er ikke et slikt «særlig» forhold. Dispensasjon skal kun anvendes i helt 

spesielle situasjoner, og skal begrunnes godt. En dispensasjon kan ikke innvilges i strid med 

formålet med ordningen. 

 

 

 

9. Til § 9 Opplysningsplikt og kontroll 

 

Opplysningsplikt. I § 9 første ledd står det at alle søkere av tilskudd plikter å gi de 

opplysninger som kommunen, fylkesmannen, Landbruksdirektoratet eller Riksrevisjonen 

mener er nødvendig i forbindelse med søknad, utbetaling av tilskudd eller kontrolltiltak.  

 

Kontroll. Kommunen må vurdere hvilken kontroll av søkers opplysninger som er 

nødvendig. I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og 

at bare relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale 

for å kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv 

kontroll av om tilskuddsutbetalingen er i overensstemmelse med forskriften og vilkårene 

som er satt i vedtaket. 

 

Kommunen er også ansvarlig for at det gjennomføres tilstrekkelige kontrolltiltak for å sikre 

at tilskuddet nyttes i tråd med forutsetningene. Det kan være aktuelt å kontrollere foretakets 

bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet.  

 

I § 9 andre ledd står det at kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan 

gjennomføre stedlig kontroll hos foretaket. En stedlig kontroll skal følge bestemmelsene i 

forvaltningsloven § 15. 

 

 

10. Til § 10 Omgjøring, tilbakebetaling og motregning 

 

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at vilkårene for tilskuddet blir overholdt. I § 10 

står det at vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves 

tilbakebetalt, dersom det avdekkes forhold som er i strid med forutsetningene. Dette kan for 

eksempel være at prosjektet eller tiltaket ikke blir gjennomført innen fastsatt arbeidsfrist, 

eller ikke blir gjennomført som forutsatt ved innvilgelse. Da skal kommunen vurdere om 

tilskudd skal kreves tilbakebetalt, og i så fall hvor mye det er rimelig å kreve tilbake.   

 

For at tilbakebetaling skal kunne kreves, må vedtaket hvor tilskuddet ble innvilget omgjøres 

etter forvaltningsloven § 35.  Før kommunen fatter vedtak etter denne bestemmelsen, skal 

tilskuddsmottaker varsles og gis anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. 

forvaltningsloven § 16. 

 

I § 10 står det videre at kravet kan motregnes i tilskudd som utspringer av mottakerens 

landbruksvirksomhet. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan 
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det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling mv. 

 

 

11. Til § 11 Ikrafttredelse 

 

Forskriften, ble fastsatt 4.2.2004 med endringer av 3.9.2014, 16.2.2015, 17.2.2015 og 

16.12.2016, 26.10.2018, 20.12.2019 hvor sistnevnte trådte i kraft 1.1.2020.   

Dette rundskrivet trer i kraft straks. Samtidig bortfaller rundskriv 2019-14. 

 

 

12. Avsluttende kommentarer 
 

Håndtering av inndratte midler 

Inndratte midler i løpet av året kan kommunen beholde og disponere på nytt. Udisponerte 

midler hos kommunene ved årsskiftet vil bli trukket tilbake til fylkesmannen.  

 

Fylkesmannen må følge med på forbruket av midler i kommunene og sørge for en 

aktivitetsfremmende forvaltning av midlene. Fylkesmannen har anledning til å omfordele 

udisponerte midler i løpet av året i Agros. En slik omfordeling må skje i tett dialog med de 

berørte kommunene.  

 

Landbruksdirektoratet anbefaler at fylkesmannen innen 1. september hvert år innhenter 

statusrapport fra kommunene om forbruksprognoser, med forventet sum for innvilgninger, 

ubrukte midler per 1. september og antatt udisponerte midler ved årsslutt. Kommuner som 

har behov for mer midler må melde fra om dette til fylkesmannen. Fylkesmannen kan da i 

dialog med kommunene, vurdere å omfordele den ubrukte ramma dersom midlene kan 

benyttes i andre kommuner.  

 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Aud-Ingrid Krefting Vibeke Godal 
seksjonssjef seniorrådgiver 
  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 

 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2018/45 -24 

Arkiv: V06 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 06.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Formannskap -  Næringssaker 05.05.2020 

 

Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder 

Henvisning til lovverk: Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 
 
 
Vedlegg 
1 Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 
2 Informasjonsbrev - Tilskudd til tiltak i beiteområder forvaltes av kommunen 
3 Rundskriv 2019-45 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder i Kåfjord kommune, 
godkjennes gjeldende fra 01.01.2020 og inntil videre. 
 
Saken kan tas opp til ny behandling ved endring av forskrift/regelverk, eller omprioritering av 
tiltak.   
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder fra 01.01.2020 
 
Viser til vedlagt rundskriv 2019-45 fra Landbruksdirektoratet av 20.12.2019. 
 
Forvaltninga av tilskuddsordninga var overført fra Fylkesmannen til kommunene 01.01.2020, 
jfr. ny forskrift.  
 
Økonomisk ramme blir årlig tildelt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet via 
Fylkesmannen, som fordeler midlene videre til kommunene.  
 
Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift kan 
søke kommunen om tilskudd til tiltak i beiteområder.  



 
Søknadsskjema, regelverk og mer informasjon om ordningen er på nettsidene til 
Landbruksdirektoratet https://landbruksdirektoratet.no//nomiljo-ogokologisk/tiltak-i-
beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader  
Søknader sendes inn elektronisk via Altinn.  
 
Tilskudd kan gis til faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark, samt 
tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekt.   
 
Prioriterte investeringstiltak i Kåfjord kommune: 

1. Sperregjerder og sankeanlegg 
2. Tilskudd til investeringer i teknologi som fremmer bruk av utmark til beite 
3. Bruer/klopper, og gjeter-/tilsynshytter  

 
Prioriterte planleggings- og tilretteleggingsprosjekt i Kåfjord kommune: 

1. Ny/reorganisering av beitelag der det kan ligge til rette for organisert beitebruk  
2. Beitebruksplaner 
3. Andre relevante planer/samarbeid  

 
Søknadsfrist 
Søknadsfristen settes til 01. april hvert år. Innkomne søknader etter søknadsfristen kan bli 
behandlet fortløpende utover i året, inntil 01. desember, hvis det ennå er midler disponible. 
Søknadsfristen annonseres på Kåfjord kommunes hjemmeside. 
 
For 2020 settes søknadsfristen til 01. juni.   
 
Saksbehandlingstid  
Kommunen skal behandle søknadene så snart som mulig etter søknadsfristens utløp, og hvis 
søknadene ikke behandles innen en måned skal forvaltningsmelding sendes til søkere.  
 
Søknadsbehandling 
Kåfjord kommune, prioriterer søknadene, i forhold til økonomisk ramme og i forhold til tiltak. 
For at prosjekt skal kunne realiseres, forsøker kommunen å støtte opp med en god finansiering. 
Derfor kan støtteberettiga søknader få avslag, begrunnet med knapphet på midler og tidligere 
tildeling mv. Det kan oppfordres til å søke på nytt neste år.    
 
Kostnadsberegning  
For beitelag som ikke er momsregistrert tas momsen (mva.) med i kostnadsoverslaget. Arbeid 
kr. 350,- per time og traktor/maskin/redskap kr. 400,- til 500,- per time - som skal føres opp med 
navn, dato, antall timer. Kostnadsoverslag skal være i samsvar virkeligheten (eks. meterpris 
sperregjerde).   
 
Tilskuddsandel 
Inntil 50 % av godkjente kostnadsoverslag for faste installasjoner, og inntil 70 % ved 
investeringer i teknologi og for planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. 
Prosjekt kan også være aktuelt å delfinansieres med bruk av SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i 
landbruket) 
 
Vedlegg/vilkår til søknaden 
Kart og skriftlig avtale vedlegges med tillatelse fra berørte grunneier(e) på minimum 10 år.  
Faste installasjoner kan ikke omsøkes på nytt før det har gått minst 15 år. 

https://landbruksdirektoratet.no//nomiljo-ogokologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://landbruksdirektoratet.no//nomiljo-ogokologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader


Eks. på avtalemaler utarbeidet av Norsk sau og geit (http://nsg.no/standardavtaler-m-
m/category658.html) Ansvar for vedlikehold og fjerning av anlegg etter bruk bør gå fram av 
avtalen.  
Tiltak i beiteområder som har betydning for reinbeite må avklares med reindriftsnæringa før 
innsending av søknad. Uten en slik avklaring/høring i forkant, vil saksbehandlingstiden ta mye 
lengere tid, eller at søknaden blir avslått.     
 
Klagefrist 
Innen tre uker fra vedtak er mottatt. Klagen skal begrunnes hvorfor vedtaket bør endres. 
Opprettholder kommunen sitt vedtak, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om 
klagen skal tas til følge.    
 
 
 

Vurdering: 
 
Saken er vurdert og bygger opp rundt Rundskriv 2019-45 og forskrift om tilskudd til tiltak i 
beiteområder.  
 
Retningslinjer og prioritering er satt opp i prioritert rekkefølge. Tidligere tildeling og utøvelse 
av skjønn vil kunne gjøre at prioriteringsrekkefølge unntaksvis kan endres.  
 
Det er 2 sausankerlag i kommunen. Over store strekninger er utmarksgjerdene i heller dårlig 
forfatning. Sankerlaga har over mange år, satt opp nye strekninger med sperregjerder. I tillegg er 
det kjøpt inn elektronisk overvåkningsutstyr mv. til dyr på utmarksbeite.    
 
 

http://nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html
http://nsg.no/standardavtaler-m-m/category658.html


Rundskriv 
 «2019-45» 

   

 

Landbruksdirektoratet 

Org.nr: NO 981 544 315 MVA  

www.landbruksdirektoratet.no 

postmottak@landbruksdirektoratet.no 

 

Postadresse 

Postboks 8140 Dep 

NO-0033 Oslo, Norway 

Telefon: +47 78 60 60 00 

 

Besøksadresse 

Stortingsgt. 28, 0161 Oslo 

Løkkeveien 111-0301, 9510 Alta 

 

 

 

    

  Kåfjord kommune / Gáivuona Suohkan 
Pb 74 
9148 OLDERDALEN 

 

 

   

   

   

   

   

    

  Kontaktperson:  For kommunen: Fylkesmannen. For Fylkesmannen: Landbruksdirektoratet  

Vår dato:  20.12.2019  
Vår referanse:  19/1  

 Rundskriv erstatter:    
 

 

   

Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 

Dette rundskrivet gir retningslinjer for forvaltning av, og utfyllende kommentarer til, 

forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 04.02.2013 (forskriften). Det erstatter 

rundskriv 13/1-9 fra 2013 og gjelder fra 1.1.2020. 

 

Forvaltningen av tilskuddsordningen overføres fra Fylkesmannen til kommunene fra 

1.1.2020, jf. forskrift om endring av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 

03.10.2017 (endringsforskriften). Fylkesmannen blir klageinstans, og skal også ivareta en 

koordinerende og støttende funksjon for kommunenes forvaltning.  

 

Fra 2020 tas fagsystemet Agros i bruk for denne tilskuddsordningen. Søknader sendes etter 

dette primært elektronisk via Altinn.  

 

Rundskrivet har to deler;  

A. Forvaltning. Her oppsummeres de viktigste retningslinjene for fordeling av 

tilskuddsrammer, søknadsbehandling og utforming av vedtak.  

B. Kommentarer til forskriftens bestemmelser 

 

 

A. Forvaltning 

 
Fordeling av årlig økonomisk ramme 

Økonomisk ramme for tilskuddsordningen tildeles årlig gjennom tildelingsbrev fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkesmannsembetene. 

 



Landbruksdirektoratet Side: 2 av 9 

 

Fylkesmannen fordeler midlene videre til kommunene. Fylkesmannen må finne 

hensiktsmessige praktiske løsninger for dette, eksempelvis ved å hente inn prognoser fra 

kommunene som grunnlag for mest mulig riktig fordeling.  

 

For å sikre best mulig utnyttelse av midlene kan Fylkesmannen omfordele midler mellom 

kommuner, også innenfor kalenderåret. 

 

Lokale retningslinjer og utlysning av midler 

Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Som grunnlag for 

prioriteringene skal kommunene fastsette lokale retningslinjer innenfor rammen av 

forskriften og dette rundskrivet. De lokale retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som 

vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for utmarksbeitinga i kommunen. 

Retningslinjene kan også inneholde timesatser for eget arbeid som kan legges til grunn for 

kostnadsoverslag for tiltakene, og tilskuddsandel til ulike typer tiltak ut fra hva som 

vurderes som mest formålstjenlige tiltak ut fra regionale og lokale forhold.  

 

Kommunen kan vektlegge søkers egenfinansiering (målt i kroner eller egeninnsats) som et 

kriterium for prioritering av søknader. Dersom kommunen velger å gjøre dette, må det 

framgå i de lokale retningslinjene.  

 

Retningslinjene bør ses i sammenheng og koordineres med tiltaksstrategien for Spesielle 

miljøtiltak i landbruket (SMIL), da det kan være aktuelt med tiltak som kan falle inn under 

begge ordninger. 

 

Retningslinjene kunngjøres i tilknytning til kommunens årlige utlysning av midler på 

ordningen.  

 

Se også mer om retningslinjer i kommentarene til § 3 Beregning av tilskudd. 

 

Kommunen skal lyse ut midlene og fastsette søknadsfrist. Utlysning med søknadsfrist skal 

kunngjøres på kommunens nettside. 

 

Søknad 

Det elektroniske søknadsskjemaet ligger på Altinns nettside. Se også kommentarer til 

forskriftens § 4 Søknad og utbetaling i del B. 

 

For søkere som ikke har mulighet til å søke elektronisk ligger skjema i pdf-versjon 

tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og sendes 

sammen med nødvendige vedlegg til kommunen. 

 

Søknaden skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. I tilfeller der et tiltak vil 

strekke seg over to eller flere kommuner sendes søknaden til den kommunen som er mest 

berørt av tiltaket. Kommunen som mottar en slik søknad må informere andre berørte 

kommuner om søknad og evt. tildeling.   

 

Vedtaksbrev 

I regelverk for økonomistyring i staten er det gitt bestemmelser om forvaltning av 

tilskuddsordninger. Tilsagn om tilskudd på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes 
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med vedtaksbrev. Dette er et enkeltvedtak som skal begrunnes i henhold til forvaltnings-

lovens bestemmelser. 

 

Agros produserer vedtaksbrev automatisk basert på en felles mal. Det finnes maler for 

innvilget tilskudd, avslag og avvisning. Informasjon fra saksbehandler/vedtaksmyndighet 

flettes inn i malen.  

 

Søknaden kan bl.a. avvises dersom den ikke oppfyller formålet med ordningen, åpenbart 

bryter med vilkårene i § 2, eller er sendt inn etter søknadsfrist. Samtidig har forvaltningen 

en alminnelig veiledningsplikt og må vurdere å etterspørre tilleggsopplysninger dersom en 

innsendt søknad er mangelfull, men oppfyller minstekravene. Et avvisningsvedtak trenger 

bare å begrunne hvorfor søknaden ikke tas til behandling. 

 

Vedtaksbrev om innvilget tilskudd skal inneholde: 

• Kort oppsummering om tiltaket tilskuddet skal benyttes til («Sakens bakgrunn») 

• Begrunnelse for vedtaket, herunder tilskuddsbeløp som flettes inn i teksten 

• Vilkår for tilskuddet, dvs. frist og evt. særskilte vilkår for det enkelte tiltak 

• Bestemmelser om rapportering og utbetaling 

• Kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til § 6 i forskriften 

• Bestemmelser om omgjøring av vedtak og tilbakebetaling 

• Opplysning om klageadgang 

 

De tre øverste punktene i denne listen fastsettes særskilt fra sak til sak der det er felter i 

saksbehandlerløsningen som skal eller kan fylles ut. Disse feltene flettes automatisk inn i 

teksten ved generering av vedtaksbrevet. Øvrige punkter er standardtekst i brevmalen.  

 

Brev med avslag på søknader om tilskudd skal inneholde: 

• Kort oppsummering av tiltaket det er søkt om 

• Begrunnelse for avslaget 

• Opplysning om klageadgang 

 

I tilknytning til de to første punktene er det tekstfelt som skal fylles ut, mens det siste 

punktet er standardtekst. 

  

     

B. Kommentarer til forskriftens bestemmelser 
 

Formål (§ 1) 

 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 

redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.  

 

Tiltak som får tilskudd etter denne forskriften innebærer i stor grad oppføring av faste 

installasjoner i utmark. Husdyrbeiting og installasjoner i utmark berører også 

brukergrupper utenom landbruket. Ved planlegging og gjennomføring av tiltak er det 

viktig med dialog og samhandling med andre brukergrupper som eventuelt blir berørt av 

tiltaket. Aktuelle brukergrupper kan være organisasjoner og næringsdrivende innenfor 
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landbruk og reindrift, grunneiere, hytteeiere, turisme og idrettslag. Se også kommentarene 

til § 2. 

 

Fylkesmannen må også sikre at tiltak det gis tilskudd til ikke er i strid med annet lovverk, 

herunder naturmangfoldloven og kulturminneloven.  

 

Der hvor det foreligger relevante godkjente planer (beitebruksplaner, tiltaksplaner mv.) bør 

tiltakene være i samsvar med planene. 

 

Tiltak for å redusere tap og konflikter knyttet til rovvilt dekkes over s.k. FKT-midler,  jfr. 

forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 

av 01.01.13. Denne forskriften forvaltes av Fylkesmannen. Dersom det oppstår tvil om 

hvorvidt formålet med en søknad primært er innenfor FKT bør dette avklares nærmere med 

søker og søker bør evt. få veiledning om framgangsmåte for søknad om FKT-midler. 

Fylkesmannen bes også bidra til å avklare grensegang og praktiske rutiner for koordinering 

av de to ordningene.  

 

Vilkår for tilskudd (§ 2) 

 

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives 

næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 

5 uker på utmarksbeite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har 

rett til produksjonstilskudd. 

 

Tilskudd kan tilsvarende gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der hvor 

det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 

Bakgrunnen for dette er strukturendringene i landbruket. 

 

Foretak som driver næringsmessig beitedrift, men som ikke har rett til 

produksjonstilskudd, kan ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår. 

Dersom slik virksomhet bidrar til utnyttelse av beiteområder som ellers ikke ville blitt 

brukt eller for øvrig bidrar til å oppfylle forskriftens formål kan kommunen vurdere å gi 

dispensasjon, jf. forskriftens § 9. 

 

Stat, fylke eller kommune kan i henhold til § 2 ikke gis tilskudd, med mindre det gis 

dispensasjon etter § 9. Det er likevel aktuelt at kommuner tar initiativ til utarbeidelse av 

beitebruksplaner i samarbeid med næringen og evt. andre brukerinteresser. I de tilfellene 

kommuner initierer slike prosjekter (planleggings- og tilretteleggingsprosjekter) kan 

tilskudd evt. søkes og tildeles gjennom de beitelagene som deltar i prosjektet.  

 

Det er en forutsetning for tilskudd til faste installasjoner at det er innhentet tillatelser fra 

eller avtaler med grunneiere eller andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet, og 

som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. I områder der tiltaket vil berøre reinbeiteinteresser 

må det dokumenteres at reinbeitedistriktet har uttalt seg, eller har fått anledning til å uttale 

seg. 
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Når det gjelder vilkåret i forskriftens tredje ledd, om langsiktighet ved leie av 

beiteområder, så kan kommunen vektlegge langsiktighet i leiekontraktene og resterende 

leieperiode ved prioritering av søknader. 

 

Hva det kan gis tilskudd til 

 

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i 

utmark samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Innenfor disse 

rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. 

 

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak kan være (listen er ikke uttømmende): 

• Sperregjerder 

Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder 

kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og 

sammenhengende jordbruksområder. Rene inngjerdinger av beitedyr i utmark faller 

ikke inn under definisjonen av sperregjerde, og tilskudd gis normalt ikke til dette. 

Heller ikke skal det gis tilskudd til gjerder mellom innmark og utmark som faller 

inn under Lov om grannegjerde.  

• Ferister  

Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.  

• Bruer 

Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom 

bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel 

reduseres tilsvarende. 

• Gjeterhytter 

Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med 

kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard 

i det aktuelle området.  

• Sanke- og skilleanlegg 

• Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier 

• Saltsteinsautomater 

• Transportprammer 

• Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, 

findmysheep, droner mv.) 

• Elektronisk gjerde (f.eks. av typen Nofence) 

 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg 

mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette 

kan bl.a. omfatte:  

• Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 

• Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder 

• Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av 

beitene 

• Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk 

• Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for 

utmarksbeite  

• Vegetasjonskartlegging 
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Frister for gjennomføring av tiltak, jf. § 5, gjelder også planleggings- og tilretteleggings-

prosjekter.  

 

Beregning av tilskudd (§ 3) 

 

Maksimalsatser for tilskudd er fastsatt ut fra at investeringene skal ha et næringsmessig 

formål som gir grunnlag for å legge inn egen finansiering og/eller eget arbeid i tiltaket. 

 

Kommunen vurderer og fastsetter tilskuddsandel i hver enkelt sak, innenfor rammene som 

er gitt i forskriftens § 3. Ut fra godkjent kostnadsoverslag og tilskuddsandel fastsettes et 

maksimalt tilskuddsbeløp som spesifiseres i vedtaksbrevet. 

 

Kommunen skal fastsette nærmere retningslinjer for tilskuddsandel til ulike typer tiltak ut 

fra hva som vurderes som mest formålstjenlige tiltak ut fra regionale og lokale forhold. Se 

nærmere om retningslinjer i del A.  

 

Søknad og utbetaling (§ 4) 

 

Søknad skal omfatte kostnadsoverslag og finansieringsplan. Kostnadsoverslag for faste 

installasjoner vil normalt omfatte materialkostnader og arbeidskostnader (eget og leid 

arbeid). Når det gjelder elektronisk overvåkingsutstyr vil godkjent kostnadsoverslag i de 

fleste tilfelle tilsvare innkjøpspris. For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan 

kostnadsoverslaget også omfatte andre kostnader som for eksempel lønnsutgifter og kjøp 

av tjenester. 

 

Dersom tilskuddsmottaker ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, kan 

merverdiavgift inngå i kostnadsoverslaget og i grunnlaget for beregning av tilskudd. Det er 

lagt inn sjekkpunkter i Agros for å bidra til at dette blir riktig i søknadene.  

 

Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent 

dokumentasjon for påløpte kostnader. Dokumentasjon vil normalt være kopi av betalt 

faktura for innkjøp av materialer/utstyr eller kopi av betalt faktura fra entreprenør eller 

annen oppdragstaker. Eget arbeid må dokumenteres med timelister.  

 

Dersom kostnadene for gjennomføring av tiltaket blir høyere enn det som er lagt til grunn 

for vedtaket er utbetaling likevel begrenset til tildelt tilskudd. Dersom kostnadene blir 

lavere enn forutsatt reduseres tilskuddsbeløpet i henhold til tilskuddsandelen. 

 

Frist for gjennomføring av tiltak (§ 5) 

 

Fristene som er gitt i § 5 gjelder gjennomføring av selve tiltaket. Dokumentasjon for 

fullført tiltak kan sendes inn etter fristen. I forbindelse med vedtak om tilskudd bør det 

settes en frist for innsending av dokumentasjon for fullført tiltak.  

 

Fristen er en del av forutsetningen for tildeling av tilskuddet. Dersom fristen ikke 

overholdes kan kommunen kreve utbetalt forskudd på tilskudd tilbake, jfr. kommentarer til 

§ 7. 



Landbruksdirektoratet Side: 7 av 9 

 

 

Opplysningsplikt og kontroll (§ 6) 

 

Første ledd innebærer at alle søkere av tilskudd plikter å gi de opplysninger som 

kommunen finner nødvendig i forbindelse med forvaltning av ordningen. For lag og 

foreninger er det kontaktperson i henhold til enhetsregisteret som som er å betrakte som 

ansvarlig søker.  

 

I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og at bare 

relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å 

kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv kontroll av 

om tilskuddsutbetalingen er i overensstemmelse med forskriften.  

 

Med hjemmel i annet ledd kan kommunen også kontrollere foretakets bokføring, korres-

pondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddene. Kontrollen kan gjennomføres ved 

stedlig kontroll hos foretaket, jf. tredje ledd.  

Når det gjelder kravet om revisorbekreftelse, er dette tatt med som en ”kan-bestemmelse” i 

annet ledd annet punktum da det etter departementets vurdering ikke er behov for et 

generelt krav. 

Departementets kontroll med tilskuddsordningen (§ 6A, jf. endringsforskriften) 

I ny § 6A heter det at departementet skal føre kontroll med at kommunens forvaltning av 

tilskuddsordningen utføres på en forsvarlig måte. Landbruksdirektoratet viser på dette 

punktet til Landbruksdirektoratets rundskriv 2018/41 Fylkesmannens kontroll av 

kommunenes forvaltning på landbruksområdet.   

Omgjøring og tilbakebetaling (§ 7 ) 

 

Bestemmelsen gir hjemmel til å omgjøre vedtak om tilskudd dersom det avdekkes forhold 

som er i strid med det som er forutsatt ved tildeling av tilskuddet. Dette kan være når det 

uaktsomt eller forsettlig er gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad eller 

rapportering, når tiltaket er gjennomført på en annen måte enn forutsatt, eller det på annen 

måte er bidratt til urettmessig utbetaling av tilskudd. Dersom frist for gjennomføring av 

tiltaket ikke blir overholdt kan dette også gi grunnlag for å omgjøre vedtak om tilskudd. 

 

Dersom det ved en feil fra forvaltningens side er utbetalt for mye tilskudd er dette også i 

strid med forutsetningene for tilskuddet. 

 

Når det er fattet vedtak om omgjøring kan kommunen fatte vedtak om at hele eller deler av 

allerede utbetalt tilskudd kreves tilbake i samsvar med bestemmelsene i § 8.  

 

Det følger av forvaltningsrettslige prinsipper at ved feilutbetalinger i mottakers disfavør 

skal dette rettes opp ved tilleggsutbetaling. 

 

Innkreving av tilbakebetalingsbeløp mv (§ 8) 
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Når det er fattet vedtak om tilbakebetaling i henhold til § 7 kan dette skje enten ved 

innkreving eller motregning. Herunder kan det motregnes i senere tilskuddsutbetalinger av 

tilskudd til investeringer i beiteområder eller i utbetalinger av andre tilskudd  

 

Krav som springer ut av andre tilskuddsordninger kan også motregnes i utbetalinger av 

tilskudd til tiltak i beiteområder.   

 

Krav overfor lag og foreninger kan ikke motregnes i tilskuddsutbetalinger til medlemmer. 

Tilsvarende kan ikke krav overfor medlemmer motregnes i tilskudd til lag eller forening.   

 

Når kommunen har fattet vedtak om tilbakebetaling vil fagsystemene automatisk generere 

og sende ut faktura på kravet.  

 

Krav om tilbakebetaling er gjenstand for foreldelse i henhold til foreldelsesloven. 

Foreldelsesfrist er normalt tre år, med de unntak som framgår av loven. Foreldelse regnes 

fra det tidspunktet vedtak om tilbakebetaling er fattet. 

 

I siste ledd gis det bestemmelser om fastsettelse av renter på tilbakebetalingsbeløp. Dersom 

det kan godtgjøres at mottaker har vært i aktsom god tro kreves det ikke renter. For å 

fastsette fra hvilket tidspunkt renter skal løpe må kommunen vurdere hvorvidt det 

foreligger henholdsvis uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett.   

 

Dersom det blir aktuelt å kreve renter på tilbakebetalingsbeløp innenfor denne ordningen, 

tar kommunen kontakt med Landbruksdirektoratet for å avtale praktisk gjennomføring. 

 

Administrasjon, dispensasjon og klage (§ 9) 

 

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. 

 

Kommunen må sørge for dokumentasjon for at tiltak er gjennomført, og herunder vurdere 

om det er nødvendig med befaring. Sluttutbetaling av tilskudd kan ikke foretas før tiltaket 

er bekreftet gjennomført.  

 

Kommunen skal fastsette retningslinjer for ordningen, jf. rundskrivets del A og 

kommentarene til § 3 i del B. Fylkesmannen må gjøre tilskuddet og eventuelle 

prioriteringer kjent for aktuelle søkere ved utlysning av midler.  

 

Ved klage på vedtak vurderer kommunen om klagen skal tas til følge. Dersom kommunen 

opprettholder sitt vedtak sendes klagen til Fylkesmannen for avgjørelse. 

 

 

Med hilsen 

for Statens landbruksforvaltning 

 

 

Gunn Eide      Jens Wollebæk 

seksjonssjef      seniorrådgiver 
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Informasjonsbrev - tilskudd til tiltak i beiteområder forvaltes av 
kommunen 

Fra 2020 har kommunene ansvar for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder. Tidligere var det 
Fylkesmannen som innvilget tilskuddet, nå skal hver enkelt kommune behandle, innvilge eller avslå 
søknader fra beitelag og andre søkere. I dette brevet opplyser vi om viktige endringer for beitelag og 
andre søkere, samt kommunene. 

Hvordan søke 
Elektronisk søknadsskjema finnes i www.Altinn.no. For beitelag er det leder som logger seg inn og 
velger rollen for beitelaget. For landbruksforetak som søker alene er det innehaver som registrerer 
søknaden. Klikk på menypunktet «alle skjema» helt øverst i bildet og søk fram skjema for søknad om 
tilskudd til tiltak i beiteområder. Legg inn nødvendig informasjon, begrunn søknaden godt, last opp 
kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres, avtaler med grunneiere, tilbud med priser på 
materiell og uttalelse fra reinbeitedistriktet i området. 
Det er fortsatt mulig å søke på papir, det finnes skjema i pdf – versjon tilgjengelig på 
Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og sendes sammen med nødvendige 
vedlegg til kommunen. Følg lenken til direktoratets nettside. 

Det er kommunen som bestemmer søknadsfristen, så det er lurt å undersøke når fristen er. 
Kommunen skal også lage retningslinjer for hvilke tiltak de vil prioritere å gi tilskudd til. 

Kommunen innvilger og utbetaler tilskudd 
Kommunen skal bestemme søknadsfrist og fastsette retningslinjer for bruken av tilskuddsmidlene 
innenfor de rammene regelverket gir. Det er alltid lurt å sette tidlig søknadsfrist, siden det ofte er 
tiltak som skal utføres i barmarksesongen og for å få brukt opp rammen som tildeles inneværende 
år. Siden 2020 er første året kommunene overtar ansvaret for forvaltningen av ordningen, kan det 
skje at det blir satt søknadsfrist seint.  
 
Retningslinjene skal blant annet fortelle hva slags tiltak kommunen vil prioritere ved behandling av 
søknader om tilskudd. Kommunen behandler søknader mottatt innen søknadsfristen etter 
gjeldende regelverk og egne retningslinjer. Kommunen innvilger og avslår tilskudd, og fastsetter 
vilkår for tilskudd som er innvilget. Saksbehandlingsverktøyet heter Agros og finnes på 

http://www.altinn.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke#hvem-kan-soeke--
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Landbruksdepartementets nettsted, der saksbehandler og den som skal godkjenne vedtak og 
utbetalinger logger seg inn med brukernavn og passord som dere får fra fylkesmannen. 
 
Når tiltak som har fått tilskudd er gjennomført skal kommunen kontrollere at tiltaket er gjennomført 
som planlagt, med kostnader som er lagt til grunn for kommunens vedtak, og at vilkårene som er 
bestemt er oppfylt. Kommunen utbetaler tilskuddet gjennom Agros, og kan også inndra hvis tiltak 
ikke blir gjennomført som planlagt eller etter godkjent kostnadsoverslag. 
 
Tiltak som har fått tilskudd fra Fylkesmannen i 2019 eller tidligere, og som ikke var ferdigstilt og 
sluttutbetaling utført 20. november 2019, blir overført til kommunen. Det betyr at kommunen 
overtar ansvaret for utbetalingen av tilskuddet. Kommunen skal også kontrollere at tiltaket er 
gjennomført som planlagt, med kostnader som lå til grunn for Fylkesmannens vedtak, og at vilkår er 
oppfylt.  
 
Kommunen skal sende sine retningslinjer for tilskuddsordningen og informasjon om søknadsfristen 
til Fylkesmannens landbruksavdeling før søknadsfristen eller så snart som mulig.  
 
Fylkesmannen fordeler tilskuddsramme og behandler klager 
Fylkesmannen fordeler tilskuddsrammer til kommunene, med beløp kommunene kan innvilge i 
2020. Grunnlaget for å fordele tilskuddsmidler til kommunene er innsendte finansieringsbehov (se 
epost fra oss datert 07.11.19) og overordna retningslinjer. Vår erfaring fra tidligere 
søknadsomganger og den rammen vi har til fordeling vil også bli vektlagt.  
 
Fylkesmannen har mål om tildeling av midler i løpet av 1. kvartal 2020. Fylkesmannen kan omfordele 
midler mellom kommuner for å sikre en mest mulig riktig fordeling.  
 
Fylkesmannen behandler klager på kommunens vedtak. Fylkesmannen skal veilede kommunene i 
deres arbeid med tilskuddsordningen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Torhild Gjølme (e.f.) 
assisterende landbruksdirektør 

  
 
Aase Berg 
seniorrådgiver 
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VANNØYA BEITELAG  9136 VANNAREID 
KOLVIK OG OMEGN BEITELAG Mona Henriksen 9710 INDRE BILLEFJORD 
STONGLANDET BEITELAG Hofsøyveien 739 9392 STONGLANDSEIDET 
NATTMÅLSHAUGEN BEITELAG Seljemo 9303 SILSAND 
SNYFJELL BEITELAG c/o Jan Ivar Falung Skognesveien 

512 
9372 GIBOSTAD 

GRYTØY BEITELAG Bestebostad 9420 LUNDENES 
FAGERFJELL BEITELAG SA Holmemoveien 77 9309 FINNSNES 
KVEØY SANKELAG SA  9475 BORKENES 
YTTERBYGDA BEITELAG SA Dalsnes 9475 BORKENES 
UNJÁRGGA DOLOS SÁVZZA SEARVI 
NESSEBY VILLSAULAG 

Postboks 26 9820 VARANGERBOTN 

VARANGER BEITELAG SA Makkenes 9800 VADSØ 
TENNEVOLL SAUSANKERLAG SA  9357 TENNEVOLL 
INDRE KÅFJORD SAUSANKELAG c/o Rita Solberg Langnes 9147 BIRTAVARRE 
SAMEIET KITDALEN BEITELAG  9046 OTEREN 
STORE BEKKARFJORD BEITELAG Jenshaugen 16 9536 KORSFJORDEN 
LYNGSALPENE SAUESANKELAG Asgeir Larsen 9060 LYNGSEIDET 
ØVRE SALANGEN SANKERLAG Øvre Salangen 9350 SJØVEGAN 
SØRVIK BEITELAG Brokvik 9419 SØRVIK 
SKIBOTN SAUBEITELAG FORENING Gammelveien 9143 SKIBOTN 
KJOSEN - FASTDALEN 
SAUESANKELAG SA 

Kjosen v/Kristian Rognli 9064 SVENSBY 

MANNDALEN SAUSANKELAG SA Storvoll 9144 SAMUELSBERG 
ØSTRE ULLSFJORD SANKELAG Skarmokkvegen 851 9030 SJURSNES 
ROLLØYA BEITELAG Bolla 9450 HAMNVIK 
TANA BEITELAG SA Tana Videregående Skole Bonakas 9845 TANA 
FORENINGEN MATHISDALEN 
BEITELAG 

Mathisdalen 143 9518 ALTA 
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SØRREISA SANKELAG c/o Sørreisa Sankelag v/Gry Dahlø 
Bjørklund Reinelvveien 32 

9309 FINNSNES 

MIDDAGSFJELL BEITELAG SA c/o Ole Lange 9310 SØRREISA 
JÆGERVATNET SANKELAG Jægervatn, Fritjof Moen 9064 SVENSBY 
NORDSIA SAUESANKELAG SA c/o Terje Paulsen 9350 SJØVEGAN 
NORD-SENJA BEITELAG Landøy 9372 GIBOSTAD 
YTRE MALANGEN BEITELAG SA c/o Eilif Idar Stensland 

Malangsveien 2571 
9056 MORTENHALS 

BARDU SAUESANKERLAG Strand Øvre Tromsøveien 1267 9360 BARDU 
PERSFJORD BEITELAG Indre-Kiberg 9960 KIBERG 

 
 
Mottakerliste: 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
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Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
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Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder 

Dette rundskrivet gir retningslinjer for forvaltning av, og utfyllende kommentarer til, 

forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 04.02.2013 (forskriften). Det erstatter 

rundskriv 13/1-9 fra 2013 og gjelder fra 1.1.2020. 

 

Forvaltningen av tilskuddsordningen overføres fra Fylkesmannen til kommunene fra 

1.1.2020, jf. forskrift om endring av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder av 

03.10.2017 (endringsforskriften). Fylkesmannen blir klageinstans, og skal også ivareta en 

koordinerende og støttende funksjon for kommunenes forvaltning.  

 

Fra 2020 tas fagsystemet Agros i bruk for denne tilskuddsordningen. Søknader sendes etter 

dette primært elektronisk via Altinn.  

 

Rundskrivet har to deler;  

A. Forvaltning. Her oppsummeres de viktigste retningslinjene for fordeling av 

tilskuddsrammer, søknadsbehandling og utforming av vedtak.  

B. Kommentarer til forskriftens bestemmelser 

 

 

A. Forvaltning 

 
Fordeling av årlig økonomisk ramme 

Økonomisk ramme for tilskuddsordningen tildeles årlig gjennom tildelingsbrev fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkesmannsembetene. 
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Fylkesmannen fordeler midlene videre til kommunene. Fylkesmannen må finne 

hensiktsmessige praktiske løsninger for dette, eksempelvis ved å hente inn prognoser fra 

kommunene som grunnlag for mest mulig riktig fordeling.  

 

For å sikre best mulig utnyttelse av midlene kan Fylkesmannen omfordele midler mellom 

kommuner, også innenfor kalenderåret. 

 

Lokale retningslinjer og utlysning av midler 

Det er kommunene som prioriterer søknadene og innvilger tilskudd. Som grunnlag for 

prioriteringene skal kommunene fastsette lokale retningslinjer innenfor rammen av 

forskriften og dette rundskrivet. De lokale retningslinjene skal fastsette hvilke tiltak som 

vil bli prioritert ut fra hva som er formålstjenlige tiltak for utmarksbeitinga i kommunen. 

Retningslinjene kan også inneholde timesatser for eget arbeid som kan legges til grunn for 

kostnadsoverslag for tiltakene, og tilskuddsandel til ulike typer tiltak ut fra hva som 

vurderes som mest formålstjenlige tiltak ut fra regionale og lokale forhold.  

 

Kommunen kan vektlegge søkers egenfinansiering (målt i kroner eller egeninnsats) som et 

kriterium for prioritering av søknader. Dersom kommunen velger å gjøre dette, må det 

framgå i de lokale retningslinjene.  

 

Retningslinjene bør ses i sammenheng og koordineres med tiltaksstrategien for Spesielle 

miljøtiltak i landbruket (SMIL), da det kan være aktuelt med tiltak som kan falle inn under 

begge ordninger. 

 

Retningslinjene kunngjøres i tilknytning til kommunens årlige utlysning av midler på 

ordningen.  

 

Se også mer om retningslinjer i kommentarene til § 3 Beregning av tilskudd. 

 

Kommunen skal lyse ut midlene og fastsette søknadsfrist. Utlysning med søknadsfrist skal 

kunngjøres på kommunens nettside. 

 

Søknad 

Det elektroniske søknadsskjemaet ligger på Altinns nettside. Se også kommentarer til 

forskriftens § 4 Søknad og utbetaling i del B. 

 

For søkere som ikke har mulighet til å søke elektronisk ligger skjema i pdf-versjon 

tilgjengelig på Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og sendes 

sammen med nødvendige vedlegg til kommunen. 

 

Søknaden skal sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. I tilfeller der et tiltak vil 

strekke seg over to eller flere kommuner sendes søknaden til den kommunen som er mest 

berørt av tiltaket. Kommunen som mottar en slik søknad må informere andre berørte 

kommuner om søknad og evt. tildeling.   

 

Vedtaksbrev 

I regelverk for økonomistyring i staten er det gitt bestemmelser om forvaltning av 

tilskuddsordninger. Tilsagn om tilskudd på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes 
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med vedtaksbrev. Dette er et enkeltvedtak som skal begrunnes i henhold til forvaltnings-

lovens bestemmelser. 

 

Agros produserer vedtaksbrev automatisk basert på en felles mal. Det finnes maler for 

innvilget tilskudd, avslag og avvisning. Informasjon fra saksbehandler/vedtaksmyndighet 

flettes inn i malen.  

 

Søknaden kan bl.a. avvises dersom den ikke oppfyller formålet med ordningen, åpenbart 

bryter med vilkårene i § 2, eller er sendt inn etter søknadsfrist. Samtidig har forvaltningen 

en alminnelig veiledningsplikt og må vurdere å etterspørre tilleggsopplysninger dersom en 

innsendt søknad er mangelfull, men oppfyller minstekravene. Et avvisningsvedtak trenger 

bare å begrunne hvorfor søknaden ikke tas til behandling. 

 

Vedtaksbrev om innvilget tilskudd skal inneholde: 

• Kort oppsummering om tiltaket tilskuddet skal benyttes til («Sakens bakgrunn») 

• Begrunnelse for vedtaket, herunder tilskuddsbeløp som flettes inn i teksten 

• Vilkår for tilskuddet, dvs. frist og evt. særskilte vilkår for det enkelte tiltak 

• Bestemmelser om rapportering og utbetaling 

• Kontrolltiltak som kan bli iverksatt, med henvisning til § 6 i forskriften 

• Bestemmelser om omgjøring av vedtak og tilbakebetaling 

• Opplysning om klageadgang 

 

De tre øverste punktene i denne listen fastsettes særskilt fra sak til sak der det er felter i 

saksbehandlerløsningen som skal eller kan fylles ut. Disse feltene flettes automatisk inn i 

teksten ved generering av vedtaksbrevet. Øvrige punkter er standardtekst i brevmalen.  

 

Brev med avslag på søknader om tilskudd skal inneholde: 

• Kort oppsummering av tiltaket det er søkt om 

• Begrunnelse for avslaget 

• Opplysning om klageadgang 

 

I tilknytning til de to første punktene er det tekstfelt som skal fylles ut, mens det siste 

punktet er standardtekst. 

  

     

B. Kommentarer til forskriftens bestemmelser 
 

Formål (§ 1) 

 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 

redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.  

 

Tiltak som får tilskudd etter denne forskriften innebærer i stor grad oppføring av faste 

installasjoner i utmark. Husdyrbeiting og installasjoner i utmark berører også 

brukergrupper utenom landbruket. Ved planlegging og gjennomføring av tiltak er det 

viktig med dialog og samhandling med andre brukergrupper som eventuelt blir berørt av 

tiltaket. Aktuelle brukergrupper kan være organisasjoner og næringsdrivende innenfor 
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landbruk og reindrift, grunneiere, hytteeiere, turisme og idrettslag. Se også kommentarene 

til § 2. 

 

Fylkesmannen må også sikre at tiltak det gis tilskudd til ikke er i strid med annet lovverk, 

herunder naturmangfoldloven og kulturminneloven.  

 

Der hvor det foreligger relevante godkjente planer (beitebruksplaner, tiltaksplaner mv.) bør 

tiltakene være i samsvar med planene. 

 

Tiltak for å redusere tap og konflikter knyttet til rovvilt dekkes over s.k. FKT-midler,  jfr. 

forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak 

av 01.01.13. Denne forskriften forvaltes av Fylkesmannen. Dersom det oppstår tvil om 

hvorvidt formålet med en søknad primært er innenfor FKT bør dette avklares nærmere med 

søker og søker bør evt. få veiledning om framgangsmåte for søknad om FKT-midler. 

Fylkesmannen bes også bidra til å avklare grensegang og praktiske rutiner for koordinering 

av de to ordningene.  

 

Vilkår for tilskudd (§ 2) 

 

Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives 

næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 

5 uker på utmarksbeite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har 

rett til produksjonstilskudd. 

 

Tilskudd kan tilsvarende gis til enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der hvor 

det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 

Bakgrunnen for dette er strukturendringene i landbruket. 

 

Foretak som driver næringsmessig beitedrift, men som ikke har rett til 

produksjonstilskudd, kan ikke gis tilskudd med hjemmel i forskriftens ordinære vilkår. 

Dersom slik virksomhet bidrar til utnyttelse av beiteområder som ellers ikke ville blitt 

brukt eller for øvrig bidrar til å oppfylle forskriftens formål kan kommunen vurdere å gi 

dispensasjon, jf. forskriftens § 9. 

 

Stat, fylke eller kommune kan i henhold til § 2 ikke gis tilskudd, med mindre det gis 

dispensasjon etter § 9. Det er likevel aktuelt at kommuner tar initiativ til utarbeidelse av 

beitebruksplaner i samarbeid med næringen og evt. andre brukerinteresser. I de tilfellene 

kommuner initierer slike prosjekter (planleggings- og tilretteleggingsprosjekter) kan 

tilskudd evt. søkes og tildeles gjennom de beitelagene som deltar i prosjektet.  

 

Det er en forutsetning for tilskudd til faste installasjoner at det er innhentet tillatelser fra 

eller avtaler med grunneiere eller andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet, og 

som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. I områder der tiltaket vil berøre reinbeiteinteresser 

må det dokumenteres at reinbeitedistriktet har uttalt seg, eller har fått anledning til å uttale 

seg. 
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Når det gjelder vilkåret i forskriftens tredje ledd, om langsiktighet ved leie av 

beiteområder, så kan kommunen vektlegge langsiktighet i leiekontraktene og resterende 

leieperiode ved prioritering av søknader. 

 

Hva det kan gis tilskudd til 

 

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i 

utmark samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Innenfor disse 

rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. 

 

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak kan være (listen er ikke uttømmende): 

• Sperregjerder 

Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder 

kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og 

sammenhengende jordbruksområder. Rene inngjerdinger av beitedyr i utmark faller 

ikke inn under definisjonen av sperregjerde, og tilskudd gis normalt ikke til dette. 

Heller ikke skal det gis tilskudd til gjerder mellom innmark og utmark som faller 

inn under Lov om grannegjerde.  

• Ferister  

Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.  

• Bruer 

Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom 

bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel 

reduseres tilsvarende. 

• Gjeterhytter 

Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med 

kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard 

i det aktuelle området.  

• Sanke- og skilleanlegg 

• Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier 

• Saltsteinsautomater 

• Transportprammer 

• Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, 

findmysheep, droner mv.) 

• Elektronisk gjerde (f.eks. av typen Nofence) 

 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg 

mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette 

kan bl.a. omfatte:  

• Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 

• Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder 

• Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av 

beitene 

• Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk 

• Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for 

utmarksbeite  

• Vegetasjonskartlegging 
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Frister for gjennomføring av tiltak, jf. § 5, gjelder også planleggings- og tilretteleggings-

prosjekter.  

 

Beregning av tilskudd (§ 3) 

 

Maksimalsatser for tilskudd er fastsatt ut fra at investeringene skal ha et næringsmessig 

formål som gir grunnlag for å legge inn egen finansiering og/eller eget arbeid i tiltaket. 

 

Kommunen vurderer og fastsetter tilskuddsandel i hver enkelt sak, innenfor rammene som 

er gitt i forskriftens § 3. Ut fra godkjent kostnadsoverslag og tilskuddsandel fastsettes et 

maksimalt tilskuddsbeløp som spesifiseres i vedtaksbrevet. 

 

Kommunen skal fastsette nærmere retningslinjer for tilskuddsandel til ulike typer tiltak ut 

fra hva som vurderes som mest formålstjenlige tiltak ut fra regionale og lokale forhold. Se 

nærmere om retningslinjer i del A.  

 

Søknad og utbetaling (§ 4) 

 

Søknad skal omfatte kostnadsoverslag og finansieringsplan. Kostnadsoverslag for faste 

installasjoner vil normalt omfatte materialkostnader og arbeidskostnader (eget og leid 

arbeid). Når det gjelder elektronisk overvåkingsutstyr vil godkjent kostnadsoverslag i de 

fleste tilfelle tilsvare innkjøpspris. For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan 

kostnadsoverslaget også omfatte andre kostnader som for eksempel lønnsutgifter og kjøp 

av tjenester. 

 

Dersom tilskuddsmottaker ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift, kan 

merverdiavgift inngå i kostnadsoverslaget og i grunnlaget for beregning av tilskudd. Det er 

lagt inn sjekkpunkter i Agros for å bidra til at dette blir riktig i søknadene.  

 

Forskuddsutbetaling kan skje med inntil 75 % av tilskuddsbeløpet på grunnlag av godkjent 

dokumentasjon for påløpte kostnader. Dokumentasjon vil normalt være kopi av betalt 

faktura for innkjøp av materialer/utstyr eller kopi av betalt faktura fra entreprenør eller 

annen oppdragstaker. Eget arbeid må dokumenteres med timelister.  

 

Dersom kostnadene for gjennomføring av tiltaket blir høyere enn det som er lagt til grunn 

for vedtaket er utbetaling likevel begrenset til tildelt tilskudd. Dersom kostnadene blir 

lavere enn forutsatt reduseres tilskuddsbeløpet i henhold til tilskuddsandelen. 

 

Frist for gjennomføring av tiltak (§ 5) 

 

Fristene som er gitt i § 5 gjelder gjennomføring av selve tiltaket. Dokumentasjon for 

fullført tiltak kan sendes inn etter fristen. I forbindelse med vedtak om tilskudd bør det 

settes en frist for innsending av dokumentasjon for fullført tiltak.  

 

Fristen er en del av forutsetningen for tildeling av tilskuddet. Dersom fristen ikke 

overholdes kan kommunen kreve utbetalt forskudd på tilskudd tilbake, jfr. kommentarer til 

§ 7. 
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Opplysningsplikt og kontroll (§ 6) 

 

Første ledd innebærer at alle søkere av tilskudd plikter å gi de opplysninger som 

kommunen finner nødvendig i forbindelse med forvaltning av ordningen. For lag og 

foreninger er det kontaktperson i henhold til enhetsregisteret som som er å betrakte som 

ansvarlig søker.  

 

I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og at bare 

relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å 

kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv kontroll av 

om tilskuddsutbetalingen er i overensstemmelse med forskriften.  

 

Med hjemmel i annet ledd kan kommunen også kontrollere foretakets bokføring, korres-

pondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddene. Kontrollen kan gjennomføres ved 

stedlig kontroll hos foretaket, jf. tredje ledd.  

Når det gjelder kravet om revisorbekreftelse, er dette tatt med som en ”kan-bestemmelse” i 

annet ledd annet punktum da det etter departementets vurdering ikke er behov for et 

generelt krav. 

Departementets kontroll med tilskuddsordningen (§ 6A, jf. endringsforskriften) 

I ny § 6A heter det at departementet skal føre kontroll med at kommunens forvaltning av 

tilskuddsordningen utføres på en forsvarlig måte. Landbruksdirektoratet viser på dette 

punktet til Landbruksdirektoratets rundskriv 2018/41 Fylkesmannens kontroll av 

kommunenes forvaltning på landbruksområdet.   

Omgjøring og tilbakebetaling (§ 7 ) 

 

Bestemmelsen gir hjemmel til å omgjøre vedtak om tilskudd dersom det avdekkes forhold 

som er i strid med det som er forutsatt ved tildeling av tilskuddet. Dette kan være når det 

uaktsomt eller forsettlig er gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad eller 

rapportering, når tiltaket er gjennomført på en annen måte enn forutsatt, eller det på annen 

måte er bidratt til urettmessig utbetaling av tilskudd. Dersom frist for gjennomføring av 

tiltaket ikke blir overholdt kan dette også gi grunnlag for å omgjøre vedtak om tilskudd. 

 

Dersom det ved en feil fra forvaltningens side er utbetalt for mye tilskudd er dette også i 

strid med forutsetningene for tilskuddet. 

 

Når det er fattet vedtak om omgjøring kan kommunen fatte vedtak om at hele eller deler av 

allerede utbetalt tilskudd kreves tilbake i samsvar med bestemmelsene i § 8.  

 

Det følger av forvaltningsrettslige prinsipper at ved feilutbetalinger i mottakers disfavør 

skal dette rettes opp ved tilleggsutbetaling. 

 

Innkreving av tilbakebetalingsbeløp mv (§ 8) 
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Når det er fattet vedtak om tilbakebetaling i henhold til § 7 kan dette skje enten ved 

innkreving eller motregning. Herunder kan det motregnes i senere tilskuddsutbetalinger av 

tilskudd til investeringer i beiteområder eller i utbetalinger av andre tilskudd  

 

Krav som springer ut av andre tilskuddsordninger kan også motregnes i utbetalinger av 

tilskudd til tiltak i beiteområder.   

 

Krav overfor lag og foreninger kan ikke motregnes i tilskuddsutbetalinger til medlemmer. 

Tilsvarende kan ikke krav overfor medlemmer motregnes i tilskudd til lag eller forening.   

 

Når kommunen har fattet vedtak om tilbakebetaling vil fagsystemene automatisk generere 

og sende ut faktura på kravet.  

 

Krav om tilbakebetaling er gjenstand for foreldelse i henhold til foreldelsesloven. 

Foreldelsesfrist er normalt tre år, med de unntak som framgår av loven. Foreldelse regnes 

fra det tidspunktet vedtak om tilbakebetaling er fattet. 

 

I siste ledd gis det bestemmelser om fastsettelse av renter på tilbakebetalingsbeløp. Dersom 

det kan godtgjøres at mottaker har vært i aktsom god tro kreves det ikke renter. For å 

fastsette fra hvilket tidspunkt renter skal løpe må kommunen vurdere hvorvidt det 

foreligger henholdsvis uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsett.   

 

Dersom det blir aktuelt å kreve renter på tilbakebetalingsbeløp innenfor denne ordningen, 

tar kommunen kontakt med Landbruksdirektoratet for å avtale praktisk gjennomføring. 

 

Administrasjon, dispensasjon og klage (§ 9) 

 

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. 

 

Kommunen må sørge for dokumentasjon for at tiltak er gjennomført, og herunder vurdere 

om det er nødvendig med befaring. Sluttutbetaling av tilskudd kan ikke foretas før tiltaket 

er bekreftet gjennomført.  

 

Kommunen skal fastsette retningslinjer for ordningen, jf. rundskrivets del A og 

kommentarene til § 3 i del B. Fylkesmannen må gjøre tilskuddet og eventuelle 

prioriteringer kjent for aktuelle søkere ved utlysning av midler.  

 

Ved klage på vedtak vurderer kommunen om klagen skal tas til følge. Dersom kommunen 

opprettholder sitt vedtak sendes klagen til Fylkesmannen for avgjørelse. 

 

 

Med hilsen 

for Statens landbruksforvaltning 

 

 

Gunn Eide      Jens Wollebæk 

seksjonssjef      seniorrådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 

  
 

 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/1402 -73 

Arkiv: L83 

Saksbehandler:  John Johansen 

Dato:                 02.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/20 Formannskap -  Næringssaker 05.05.2020 

 

Salg av regulert forretning/industriareal på Løkvoll 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Epostsøknad fra Blomstereng 16.04.2019 
2 Kartutsnitt fra Blomstereng med ønsket areal 
3 Reguleringsplankart 
4 Reguleringsbestemmelser 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Total Maskinservice AS, org. nr. 921 073 186, får kjøpe forretning/industritomt på 6.900 

m2 av kommunens eiendommer gnr 29, bnr 44 og 69, på Løkvoll, slik vedlagt kart viser. 
2. Kjøpesum for tomta settes til kr. 276.000,-. I tillegg kommer dokumentavgift med kr. 

6.900,-, og tinglysningsgebyr med kr. 540,-. 
3. Tomta måles opp så snart kjøpesum, gebyr, og avgift er betalt, og det er snøfritt på 

området. 
4. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen 2 måneder fra utsendelsesdato av 

faktura, faller tilbudet om kjøp automatisk bort. 
5. Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe 

tomta tilbake for samme sum den ble solgt for.  
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
16.4.2019 kontaktet Nils Petter 
Blomstereng kommunen med ønske om å 
kjøpe areal av kommunen på Løkvoll for 
å etablere verksted, butikk, og med plass 
til oppstilling av maskiner og utstyr. 
Området Blomstereng ønsket ligger 



mellom E6 og Garver Hansens vei, øst for avkjøringa fra E6. I eposten opplyste Blomstereng at 
firmaet hans, Total Maskinservice AS, org. nr. 921 073 186, Øvermyra, 9144 Samuelsberg, har 
salgs- og serviceagentur på Claas i deler av Troms og hele Finnmark. Blomstereng har også 
firmaet Blomstereng Landbruk & Maskin AS, som også har plassproblem. Samlet sier han at 
firmaene har 11 arbeidsplasser.  
 
Kommunen inviterte Blomstereng til møte. Møte ble avholdt 16. mai 2019, og i 
oppsummeringsskriv etter møte ble Blomstereng orientert om at det ønskede arealet var regulert 
til parkeringsplass og grøntområde/park, og at dersom kjøp av arealet skulle la seg realisere måtte 
søker gjennomføre reguleringsendring og detaljregulering av arealet. 
 
Blomstereng engasjerte Høgtuns Plankontor til å gjennomføre planarbeidet. Planendringene ble 
vedtatt av formannskapet den 13.2.2020 under sak 2019/236, f-sak 9/20. 
 
Vurdering: 
Kommunen har vært positiv til ønsket om areal, noe som også signaliseres gjennom 
godkjenningen av planendringen. Tilstrekkelig egnet areal er viktig for at denne typen bedrifter 
skal ha utviklingsmuligheter. 
 
Det regulerte arealet utgjør 
6900m2. Se fiolett skravert areal 
til høyre. Areal er på kommunal 
eiendom. Av dette ligger ca. 
6850m2 på gnr 29, bnr 44, og 
ca. 50m2 på gnr 29, bnr 69. 
Prisen for slike areal framgår av 
k-sak 6/10, hvor det er vedtatt at 
eksisterende kommunalt 
næringsareal selges for 40 
kr/m2. Dette gir en kjøpesum på 
kr. 276.000,-. I tillegg kommer 
dokumentavgift til staten på kr. 
6.900,-, og tinglysingsgebyr 
med kr. 540,-.   
 
Oppskyllingshøyde  
Oppskyllingshøyden etter eventuelt fjellskred fra Indre Nordnes er satt til 3,0m på Løkvoll. 
Dette er å betrakte som en 1000-års faregrense, og betyr at bygg på tomta må ha gulvhøyde ikke 
under kote + 3,0m. I reguleringsbestemmelsene punkt 3.1 bokstav i, sies det: «Gulvhøyde for 
bebyggelse for personopphold tillates ikke lavere enn kote 4».  
 
Andre forhold  
På grunn av 132kV kraftlinja som krysser arealet i øst vil det være begrensninger på denne delen 
av arealet for oppføring av bygg beregnet på personopphold. Hensynssone sees i kartutsnittet 
med plan ovenfor.  
 
Kommunal vannledning går langs sørsiden av Garver Hansens vei forbi området. Her kan det 
ikke bygges eller plasseres noe slik at det kan bli til hinder for eventuell reparasjon av 
ledning/kummer. Byggeavstand til kommunale VA ledninger er 4,0m. Vannledningstraseen kan 
sees i kartutsnittet ovenfor med blå linje. 
 



NVE har en mindre brakkerigg midlertidig stående på arealet. NVE er kontaktet, og kan flytte 
brakkeriggen med 14 dagers varsel. 
 
Salg  
Det anbefales å selge tomt på 6900 m2 innenfor regulert område til forretning/industri som 
beskrevet ovenfor, og som vist på vedlagt kart. Den planlagte bruken av arealet er i samsvar 
med reguleringsplan. 
 



Fra: Blomstereng Landbruk og Maskin (blomstereng.lm@gmail.com)
Sendt: 16.04.2019 14.27.49
Til: John Johansen
Kopi: 

Emne: Forespørsel om areal
Vedlegg: CCF_000326.pdf
Hei.

Sender vedlegg på kart hvor det er tegnet inn et areale som vi tenker kan være egnet til vårt formål.
Total Maskinservice AS og Blomstereng Landbruk & Maskin AS ønsker at Kåfjord Kommune ser på foreslåtte
område hvor vi evt kan etablere verksted, butikk og oppstillingsplass for maskiner og utstyr. Bygget i seg selv er tenkt
i størrelsesorden 40x 26 meter +- En god del uteareal vil også være nødvendig. Total Maskinservice AS har idag
salgs og service agentur på Claas i deler av Troms og hele Finmark. Vi er allerede godt i gang med bedriften, og vi er
en bedrift i vekst. Denne bedriften vil på sikt kunne generere i allefall 5 fulltids arbeidsplasser  Vi er pr i dag i akutt
mangel på verksedlokaler og oppstillingsplass for bedriften.
Blomstereng Landbruk & Maskin AS har pr i dag 6 fulltidsansatte, men vi er også en bedrift i vekst og har samme
arealproblematikk som Total Maskinservice.
Vi håper Kåfjord Kommune kan være behjelpelig med areale slik at vi kan få realisert våre planer og at vi hører fra
dere snarest mulig

-- 
Vennlig hilsen
Nils Petter Blomstereng, daglig leder Total Maskinservice AS og
Blomstereng Landbruk & Maskin
Tlf: 41200108

Virus-free. www.avg.com
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MINDRE ENDRING AV 
REGULERINGSPLAN FOR MANNDALEN/LØKVOLL, KÅFJORD KOMMUNE 
 
Dato: 29.11.2019 
 
 

§ 1 Generelt 

a) Gyldighetsområde. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse 
reguleringsbestemmelsene for det området som er avgrenset på plankart, datert 1. 
oktober 2019. 

 
 

§ 2 Formålene i planforslaget  
 

Bebyggelse og anlegg formål (pbl. §12-5, nr. 1) 
 Forretning/industri      kode: 1812   BKB7 

 
Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr. 3) 

 Park        kode: 3050   GP2 
 
PBL § 12-6 - Hensynssoner 

 Høyspentlinjer (faresone § 11-8a)   H370_1 
 Oppskyllingshøyder for fjellskred   H320_1 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

3.1 Industri/forretning BKB7 
a) I området tillates oppføring av industribygg og/eller forretningsbygg som krever 

utendørslagring. (§ 12-7, nr. 1).  
b) Bygningene skal ha god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk 

kvalitet. (§ 12-7, nr. 1). 
c) Bygningene skal fortrinnsvis ha saltak med vinkel mellom 22 og 35 grader. 

Som hovedregel skal møneretningen følge terrenget. (§ 12-7, nr. 1) 
d) Maksimal prosent bebygd areal (%BYA) pr. eiendom er 50%. Tillatt maksimal 

mønehøyde er 10 m. (§ 12-7, nr. 1). 
e) Ved etablering skal tiltakshaver gjøre vurdering om virksomheten forårsaker lukt, 

forurensning og støy og iverksette eventuelle avbøtende tiltak. (§ 12-7, nr. 3)  
f) Utendørslagring skal gis en tiltalende utforming. (§ 12-7, nr. 1)  
g) Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal det tas hensyn til 

god tilgjengelighet og så langt som mulig følge prinsippene om universell utforming. 
(§ 12-7, nr. 4). 

h) Ved byggesøknad skal det foreligg en illustrasjonsplan som viser bygningens 
plassering, kjøreatkomst, vurdering av byggegrunn og hvordan uteområdene skjermes 
mot innsyn (§ 12-7, nr. 11). 

i) Gulvhøyde for bebyggelse for personopphold tillates ikke lavere enn kote 4. 
j) Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442, skal følges 

ved realisering av tiltaket (§ 12-7, nr. 11) 



 

k) Det skal tas særlig hensyn til hvordan realisering av tiltaket påvirker arealet avsatt til 
campingplass (BC1) og fritids- og turistformål (BFT1) med tanke på utforming, støy 
og innsyn (§ 12-7, nr. 1 og 3). 
 

 
§ 4 Grønnstruktur 

4.1  Park GP2 
a) Innenfor området GP2 skal arealene opparbeides og tilrettelegges som parkområde. 

Innenfor området skal det utarbeides en illustrasjonsplan som skal være 
retningsgivende for hvordan parken skal opparbeides. (§ 12-7, nr. 1, 4 og 11) 

 
 

§ 5 Hensynssoner 
 
5.1 Høyspentlinjer 

a) I områder som på plankartet er vist som høyspentlinjer, merket H370 (rød skravur), 
tillates ikke noen former for tiltak uten godkjenning fra fagmyndighet. 
 

5.2 Oppskyllingshøyde fra fjellskred 
a) I områder som på plankartet er vist som flomfare, merket H320 (rød skravur), tillates 

ikke noen former for tiltak uten godkjenning fra fagmyndighet ved vurdering etter 
teknisk forskrift, TEK17, § 7-3, 2. ledd og § 7-4. 
 

 
 

§ 6 Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
6.1 Byggegrenser 

a) Byggegrenser for riks- og fylkesveier settes til 30 meter, beregnet fra senterlinje veg. 
For kommunale veger settes grensen til 10 meter, beregnet fra senterlinje veg.
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Arkivsaksnr.: 2020/234 -2 
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Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 20.04.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Svar - Søknad om lån til bygging av ny driftsbygning 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i kommunestyret 
24. april 2017 sak 22/2017 
 
Vedlegg 
1 Soknad-2020-0005 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Torstein Jenssen innvilges et tilskudd på kr. 150.000 til bygging av driftsbygning på sin 

eiendom i Djupvik i henhold til søknad. Godkjent kostnadsramme for tilskuddet er kr. 
3.300.000. 

2. Kontostreng for tilskuddet er 14745.416.325 og tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
3. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 15.mai 2020. Hvis en slik bekreftelse ikke 

blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil tilbudet bli trukket 
tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

4. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Jenssen skriver i søknaden at han i dag har 160 Norsk kvit-sauer og 25 "villsauer", men har i 
praksis ikke noen bygning og ha dem i. Fjøset er gammelt og utslitt og de har drevet i et leid fjøs i 
fem år, noe som han ikke synes er noen god løsning for framtiden. Han er nå i godt i gang med 
planlegging av nytt bygg til 220 vinterfora sauer. Han tenker og ha ca 220 Norsk kvit sau og 
villsauene i tillegg til dette på utegang. 
 
Kostnadsrammen på prosjektet er beregnet til 3,3 millioner kroner. Han har fått ca 34% av dette i 
tilskudd fra Innovasjon Norge, kr. 1.150.000 

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no
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Han har søkt om lån fra Innovasjon Norge på 1.850.000kr. Denne søknaden er ikke pr i dag, 22. 
April, ikke ferdigbehandlet men har fått positiv muntlig tilbakemelding. De resterende 300.000 er 
egenkapital i form av eget arbeid på prosjektet. Har vært i kontakt med Sametinget. De gir per nå 
ikke tilskudd til nybygg, men det kan hende de åpner for tilskudd til nybygg etter 
revidering av budsjett 12. Juni i år. 
 
I søknaden kan vi lese:  
 

«Det koster mye utvide drifta. I landbruket (som i andre næringer) kommer kostnadene først 
og inntektene etterpå. Vi må drive mer jord for å produsere nok for. Vi må også sette på 
flere saulam for og bygge opp besetninga. Planen er å bygge opp besetninga over to år. Vi 
må da sette på ca 30 lam flere enn vi vanligvis ville gjort i år og til neste år. Dette vil koste 
oss ca 120.000 til sammen fordelt på to år. Må også i løpet av de første årene etter 
utbyggingen investere i utstyr til grashøsting og møkkerhåndtering. I tillegg til gårdsdrifta 
jobber jeg deltid som snekker for å spe på inntekta. Denne ekstra inntekta vil bli en del 
lavere i år da jeg må prioritere fjøsbygging.» 

 
Kostnadsplan 

Tittel SUM 
01.Prosjektkostnader 3 300 000 
Sum kostnad 3 300 000 

 
Finansieringsplan 

Tittel SUM 
01.Tilskudd/lån fra næringsfondet 150 000 
02.Lån i bank/innovasjon Norge  1 850 000 
03.Egenkapital 0 
04.Eget arbeid 150 000 
05.Tilskudd Innovasjon 
Norge/sametinget 

1 150 000 
 

Sum finansiering 3 300 000 
 
 



 

Vurdering: 
Det er gledelig at det satses på landbruk og bygges nye driftsbygninger tilpasset nye krav. 
Søkeren er en forholdsvis ung mann som satser friskt og låner en betydelig sum for å komme 
videre med sin drift. Landbruk er en viktig næring for Kåfjord og for regionen for øvrig. 
Torstein Jenssen har tidligere blitt premiert for god kvalitet på kjøtt levert fra sin gård og har 
god mulighet til å utvikle drifta på gården sin med ny driftsbygning. 
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Prosjektnavn
Søknad om Likviditetslån i forbindelse med bygging av ny driftsbyggning.

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Jenssen, Torstein

Kontaktperson:
Torstein Jenssen

Adresse:
Lyngenfjordveien 757

Postnr.:
9146

Poststed:
OLDERDALEN

Mobil:
41406622

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
torsteinjenss@hotmail.com

Bankkonto:
47401453144

Organisasjonsnummer: 
912412229

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Landbruk- sauehold

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Vi skal nå i sommer 2020 starte arbeidet med å bygge ny driftsbygning. Bygningen vil romme ca 220 vinterfora 

sauer, det er ei økning på ca 40 dyr i forhold til det vi har i dag. 

Jeg er snekker selv og jobber deltid med dette som selvstendig næringsdrivende i tillegg til 

gårdsdrifta. Jeg har tenkt og gjøre så mye som mulig selv i byggeprosjektet. Store 

investeringer og mye egeninnsats kan føre til utfordringer med lav likviditet i byggeperioden 

og tia etterpå.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Torstein Jenssen og kone Marte B. Jenssen.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader  3 300 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 3 300 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   200 000
02.Lån i bank  1 850 000
03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid   100 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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05.Andre finansieringskilder  1 150 000

Sum finansiering 3 300 000

Tilskudd fra andre
Har søkt om et byggelån på en miilion fra SNN. Men dette er et kortsiktig lån som skal betales ned underveis i 

prosjektet etter hvert som vi får utbetalinger fra Innovasjon Norge. Vi må også forskuttere mva til vi får den igjen

siden Innovasjon Norge bare finansierer nettobeløp uten MVA.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja
tilskudd fra innovasjon norge 1150000.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
verdien av eget arbeid har vi beregnet til 300 000 i kostnadsoverslaget. det gikk ikke i dette kostnadsoverslaget 
siden det ble differanse på summene. derfor satte jeg verdien av eget arbeid til 100 000. lånet jeg søker om her er

tenkt til og bedre likviditeten og kommer da som et tillegg til finansieringen av prosjektet.

Geografi
1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato



Fra: Torstein Jenssen (torsteinjenss@hotmail.com)
Sendt: 22.04.2020 21.37.00
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Utdypende informasjon til søknad om likviditetslån.
Vedlegg: 

Hei.

I en telefonsamtale med næringskonsulent Jens Kristian Nilsen ble jeg oppfordret til og komme med litt mer informasjon angående
min søknad om lån fra næringsfondet i Kåfjord Kommune.

Vi skal som nevnt i søknaden bygge ny driftsbygning på vårt gårdsbruk i Djupvik.
Vi har i dag 160 Norsk kvit sauer og 25 "villsauer" , men har i praksis ikke noen bygning og ha dem i. Fjøset vårt er gammelt og utslitt
og vi har drevet i et leid fjøs i fem år, men det er ikke noen god løsning i framtiden.
Jeg er nå i godt i gang med planlegging av nytt bygg til 220 vinterfora sauer. Tenker og ha ca 220 Norsk kvit sau og villsauene i tillegg
til dette på utegang.

Kostnadsrammen på prosjektet er beregnet til 3,3 millioner kroner.
Har fått ca 34% av dette i tilskudd fra Innovasjon Norge. 1.150.000kr.
Har søkt om lån fra Innovasjon Norge på 1.850.000kr. Denne søknaden er ikke pr i dag, 22. April, ikke ferdigbehandlet men har fått
positiv muntlig tilbakemelding.
De resterende 300.000 er egenkapital i form av eget arbeid på prosjektet.

Har vært i kontakt med Sametinget. De gir per nå ikke tilskudd til nybygg, men det kan hende de åpner for tilskudd til nybygg etter
revidering av budsjett 12. Juni i år.

Det koster mye utvide drifta. I landbruket(som i andre næringer) kommer kostnadene først og inntektene etterpå.
Vi må drive mer jord for å produsere nok for.
Vi må også sette på flere saulam for og bygge opp besetninga. Planen er å bygge opp besetninga over to år. Vi må da sette på ca 30
lam flere enn vi vanligvis ville gjort i år og til neste år. Dette vil koste oss ca 120.000 til sammen fordelt på to år.
Må også i løpet av de første årene etter utbyggingen investere i utstyr til grashøsting og møkkerhåndtering.
I tillegg til gårdsdrifta jobber jeg deltid som snekker for å spe på inntekta. Denne ekstra inntekta vil bli en del lavere i år da jeg må
prioritere fjøsbygging.

Jeg søker om lån fra Kåfjord Kommune for å bedre likviditeten i drifta i utbyggingsfasen, da dette kan se ut til å bli ei utfordring.

Jeg skulle selvfølgelig aller helst sett at jeg fikk pengene som et tilskudd fra næringsfondet, men søker om lån fordi det er dette jeg
anser som mest sannsynlig og få innvilget.
Et rentefritt lån på 200.00 med løpetid på fem år er ønskelig. 

Mvh Torstein Jenssen
         Lyngenfjordveien 757, Djupvik
         9146 Olderdalen

         Tlf 41406622
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Søknad om tillatelse til omdisponering av fulldyrka jord for oppføring av ny 
driftsbygning i landbruket 

Henvisning til lovverk: Jordlovens § 9 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Torstein Jenssen gis tillatelse til omdisponering av ca. 2 dekar fulldyrka jord på eiendommen 
gnr. 2 bnr. 10 for å bygge ny driftsbygning for sauehold.  
Etter en samla vurdering kan tillatelse til omdisponering gis, da formålet har stor 
næringsinteresse.  

 

Saksopplysninger: 
Torstein Jenssen er hjemmelshaver til landbrukseiendom gnr. 2 bnr. 10 og har den 15.04.20 
fremmet følgende søknad: 
 
 
Jeg skal bygge ny driftsbygning på vår eiendom Gnr2 Bnr10 i Djupvik. 
Den nye driftsbygningen skal flyttes litt opp i terrenget i forhold til nåværende bebyggelse. 
Dette på grunn av at det blir bedre plass rundt bygningen og for at den ikke skal være til 
sjenanse for naboer. 
 
Søker derfor med dette om og få omdisponert ca to mål med dyrkamark til formålet. 
Matjorda fra dette arealet skal tas bort og flyttes til en annen parsell vi eier(gnr1 bnr104) der vi 
skal nydyrke ca 20-30 dekar. 
 
Viser til søknad om byggetillatelse som er sendt kommunen.  
Legger også ved kart over området, der aktuelt areal er merket. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Vurdering: 
 
Bruk av dyrka og dyrkbar jord er regulert gjennom § 9 i Jordloven: 
 
§ 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord 

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må 
ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva 
finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende 
planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet 
kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. 

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla 
lova skal fremja. 

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang 
innan tre år etter at vedtaket er gjort. 

Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort. 



 
 
 
Kåfjord kommune fører en relativt streng praksis med å ta i bruk jordbruksareal til annet formål 
enn matproduksjon. Formålet med bruken av dyrka eller dyrkbar jord er avgjørende for om det 
kan gis samtykke.  
I denne saken er formålet bygging av ny driftsbygning for sauehold. I kommunen er det lenge 
mellom hver gang det bygges nye driftsbygninger i landbruket. Det er svært positivt at det satses 
i næringen. Omsøkt tiltak har derfor stor betydning i næringssammenheng. Det er i 
utgangspunktet uheldig at oppføring av driftsbygningen beslaglegger fulldyrka jord. På grunn av 
terrengforholdene her finnes det imidlertid ikke alternative plasseringer for driftsbygningen. Det 
er i så måte positivt at en tar vare på matjorda som skal brukes i forbindelse med nydyrking av 
en annen parsell.  
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Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på eiendommen gnr. 34 bnr. 2. 

Henvisning til lovverk: Jordlovens § 9 
                                      Plan- og bygningslovens kap. 19  
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med hjemmel i § 9 i Jordloven gis Per Sigmund Johansen tillatelse til omdisponering av ca. 1 
dekar fulldyrka jord på eiendommen gnr. 34 bnr. 2.   
Etter en samlet vurdering kan omdisponering gis av hensyn til samfunnsinteresser dvs. styrke 
bosettingen i området.  
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon kommuneplanens 
arealdel for oppføring av bolig på eiendommen gnr. 34 bnr. 2. Dispensasjon begrunnes med at 
oppføringen ikke vil berøre andre interesser utover landbruk. Tilrettelegging for boliger er høyt 
prioritert av kommunen. 

Saksopplysninger: 
 
Per Sigmund Johansen har den 30.12.19 fremmet følgende søknad:  
 
Jeg søker om omdisponering av eiendommen 34/2 Vatne da jeg har planer om oppføring av 
ny bolig på eiendommen. Se vedlagt kart. 
 
Begrunnelse for søknaden: 
 
- Mangel på tilgjengelige boligtomter i Manndalen på grunn av skredfare. 
- Søkeren begynner «å dra på årene», og bor nå alene i en bolig som er upraktisk med 
tanke på livsløpsstandard (tre etasjer). Fremkommeligheten til boligen kan være 
vanskelig vinterstid på grunn av plassering på bakketopp. 
- Søkeren har noen vinterfòra sauer. Foret til dyrene blir tatt ut på eiendommen 32/4 
Vatne. Søker vurderer å sette på flere dyr. 
- Søker har planer om å dyrke grønnsaker, urter og hær på eiendommen. 
-Søker har planer om å ta ut virke fra plantefeltet i tilknytning til eiendommen. 
 
Vei til boligen vil gå over eiendom 34/37, og videre opp mellom eiendommene. Se vedlagt 
kart. Søker har foreløpig gjort muntlig avtale med eier av 34/37 om en slik ordning. 
 
 



Eiendommen gnr. 34 bnr. 2 består av 2 parseller og utgjør 126 dekar. Begge parsellene ligger 
ved Vatnet i Manndalen.  
 
Naboer er varslet, og det er ikke kommet merknader til søknaden. 
 
I forhold til kommuneplanens arealdel ligger omsøkte areal innenfor et LNFR-område. 
Søknaden vil i helhet berøre fulldyrka jord ihht. Gårdskart, NIBIO.  Omsøkte fradeling vil kreve 
at det gis dispensasjon fra § 9 i Jordloven, bruk av dyrka og dyrkbar jord.  
 
Søknaden har vært ute til høring blant berørte sektormyndigheter.  
 
Sametinget har i brev av 03.04.20 gitt følgende uttalelse: 
 
Vi viser til deres brev av 20.03.2020. 
 
Sametinget ser av brevet at oppføring av bolig søkes oppført på et jorde der det i 
nærheten har stått gammetufter som nå er borte. Disse eiendommene er nå fulldyrket, 
men under dagens pløyelag kan det likevel være rester etter tidligere bosetning. 
Eksempelvis som trekull, metall eller mange steinheller samlet på et lite område. 
Det må derfor vises aktsomhet dersom det tillates bygging av bolig på denne parsellen. 
Det bør også vurderes å flytte boligen til en del av eiendommen som ikke er fulldyrket. 
 
Dersom det skulle komme frem funn eller gjenstander som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses med en gang. Melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre 
ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til de som skal utføre arbeidet. 
Vi har ellers ingen merknader til søknaden. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra fylkeskommunen. 
 
 
Troms og Finnmark Fylkeskommune har i brev av 16.04. 20 gitt følgende uttalelse:  
 
Vi viser til brev fra kommunen i forbindelse med søknad om oppføring av bolig på gnr. 34 bnr. 2 ved Vatnet i 
Manndalen. Frist for uttalelse er 20. april 2020.  
 
Omsøkt tiltak ligger i et LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra 
arealformålet i kommuneplanens arealdel. Atkomst til boligen er via kommunal veg.  
Avdeling for plan, folkehelse og kulturarv gir her en samordnet uttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune 
på vegne av våre ulike fagdivisjoner.  
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanlegging, jamfør kulturminneloven og plan- og 
bygningsloven. Omsøkt tiltak er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så 
langt vi kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi derfor vise til 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på spor etter tidligere 
menneskers aktivitet, jamfør kulturminneloven § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, 
ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner med videre må vi få melding umiddelbart. Vi forventer 
at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i marken. For uttalelse om samiske kulturminner 
viser vi til eget brev fra Sametinget.  
Utover dette har vi ikke merknader til omsøkt tiltak. 
 
Fra de øvrige høringsinstansene er det ikke kommet uttalelser noe som tolkes som om at de ikke 
har merknader til omsøkte tiltak. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Vurdering: 
I en kommune som Kåfjord er det viktig å tilrettelegge for boligbygging. Det er utfordrende å 
finne egnede boligtomter i Manndalen særskilt grunnet fare for snø- og steinskred. I denne saken 
er boligtomta også plassert ut av hensyn til faresone for skred. Skredfarekartlegging av området 
ble utført i 2018, NVE rapport 45/2018.  Tomta er plassert slik at den ligger innenfor faresone 
for skred med årlig sannsynlighet på 1/5000. Dette medfører imidlertid at tomta vil berøre 
fulldyrka jord som er gitt et særskilt vern gjennom § 9 i Jordloven. Sametinget har i sin uttalelse 
påpekt at boligtomta burde flyttes til den delen av eiendommen som ikke er fulldyrket. Dette lar 
seg ikke gjøre pga. faresone for skred.  
Den fulldyrka jorda på eiendommen er utleid og høstes årlig. Kommunen har vært i dialog med 
bonden som høster arealet. For vedkommende er det greit at arealet omdisponeres i og med at 
formålet er boligbygging. Dessuten er dette en mindre teig som har en arrondering som gjør den 
mindre egnet til høsting med dagens utstyr i landbruket.  
Blant annet pga. hensyn til alder ønsker søkeren å bygge en praktisk bolig med livsløpsstandard. 
I dag eier han en upraktisk bolig med vanskelig atkomst vinterstid. Det er dessuten planer om å 
utvikle eiendommen, dyrke grønnsaker, urter og bær. 
 
Dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern jfr. § 9 i Jordloven. Det er imidlertid ikke noe 
absolutt forbud mot omdisponering. Dette framgår av Jordlovens § 9 annet ledd som lyder : 
“Departementet kan i særleg høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika.” Kommunene har fått departementets myndighet 
til å avgjøre søknader om omdisponering, og kan bare gi samtykke når “særlege høve” 
foreligger.  
Som særlege høve inngår bl.a. “det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi”. 
Samfunnsinteresser som taler for at det gis samtykke til omdisponering, kan f. eks. være 
offentlige eller private formål som tilgodeser allmennheten og formål som tar sikte på økt 
sysselsetting og næringsutvikling på bygdene. Inn under begrepet “samfunnsgagnet” går også 
hensynet til bosettingen. Det kan legges vekt på om omdisponeringen vil bidra til å opprettholde 
eller styrke bosettingen i området eiendommen ligger. I en kommune som Kåfjord er det viktig å 
tilrettelegge for boligbygging. Av hensyn til potensiell skredfare er det utfordrende å finne 
egnede boligtomter. I denne saken er det nettopp hensynet til skredfare som medfører at 
fulldyrka jord blir berørt. 
 



Omsøkte boligtomt vil ligge i et velegnet område for bebyggelse. Det er flere boliger i 
umiddelbar nærhet. 
 
Søknaden krever også at det gis dispensasjon fra Plan- og bygningsloven i og med at omsøkte 
areal berører et LNFR-område. Ihht. Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det ikke gis 
dispensasjon dersom hensyn bak bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf 
blir vesentlig tilsidesatt. Videre skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet 
og tilgjengelighet.  
Pbl`s § 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner.  
Høringsrunden har vist at omsøkte oppføring ikke kommer i berøring med andre interesser 
utover landbruk. Tilrettelegging for boligbygging er også høyt prioritert av kommunen. Det er 
derfor gode grunner for å innvilge dispensasjon.  
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