
Klima- og miljøprogrammet for Vestfold og Telemark 2023 

Retningslinjer for fylkesvise tiltak 

Fastsatt 12.12.2022 

 

Formålet med tilskuddsordningen 

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og 

miljø.  

Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til:  

• at produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensing, 

klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold 

• å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, kulturbetinget biologisk mangfold, 

binding av karbon og produksjon av biogass 

• å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold, med sikte på å opprettholde 

eller øke matproduksjonen og ivareta produksjonsressursene 

 

Virkeområde 

Programmet gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og 

informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.  

Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten. 

 

Prosjektene skal bidra til 

• at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere 

• oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning 

• å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig 

 

Prosjektene skal primært rettes mot utfordringer som har interesse for lokale eller regionale 

problemstillinger. 

 

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd: 

• utrednings- og forskningsvirksomheter 

• rådgivingsorganisasjoner 

• fag- eller næringsorganisasjoner 

• andre foretak 

 

Nasjonale føringer 

Det nasjonale programmet har følgende faglige rammer og prioriteringer for 2023: 

• klimatilpasning 

• klimagassutslipp  

• jord 

• naturmangfold og kulturverdier i kulturlandskapet 

• forurensing til vann, jord og luft 

• økologisk landbruk 

 

Ut ifra de nasjonale føringene støtter Statsforvalteren i Vestfold og Telemark prosjekter/tiltak som 

bidrar til: 
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• Økt fokus på klimatiltak og tilpasninger i et endret klima 

• Økt fokus og kompetanseformidling om jord 

• Å stimulere til utprøving av nye tiltak og kunnskap knyttet til redusert miljøbelastning fra 

landbruket 

• Økt biologisk mangfold 

• Økt fokus på biologisk jordbruk 

• Kunnskap og informasjonsarbeid knyttet til bedre ressursutnyttelse fra landbruket 

 

Søknader innen Klima- og miljøprogrammet vil bli vurdert etter faglig innhold, gjennomføringsevne, 

samarbeidspartnere og kostnader. For alle tiltak legges det vekt på konkrete og målbare resultater, 

spesielt for tiltak som primært gjelder kunnskapsformidling. Investering i teknisk utstyr kan i mindre 

grad legges til grunn i kostnadsoverslag.  

 

Kunngjøring og prioritering av midlene 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kunngjør midlene årlig på våre nettsider. Faglige 

prioriteringer kan variere og vil framgå av utlysningsteksten for hver søknadsomgang. 

 

Søknad og søknadsfrist 

Søker er ansvarlig for at fullstendig søknad kommer inn til Statsforvalteren innen fastsatt frist. 

Søknadsfrist er satt til 1. februar 2023.  

 

Søknaden skal leveres elektronisk i Altinn.  

 

Søk tilskudd til fylkesvise tiltak fra Klima- og miljøprogrammet via denne linken. 

 

Frist for å gjennomføre og rapportere 

Prosjektet må gjennomføres innen fastsatt frist i vedtaket. Prosjektperioden inkluderer også 

sluttrapportering. Prosjekter som ikke er gjennomført innen fastsatt frist, kan miste retten til 

tilskudd. 

Før endelig utbetaling skal sluttrapport innleveres. Det skal legges ved utskrift fra 

prosjektregnskapet som viser budsjett og faktiske utgifter. Timelister skal følge, og bilag for faktiske 

utgifter. Regnskap skal føres slik at Statsforvalteren uten videre kan sammenligne det med budsjett 

og finansieringsplan som er godkjent av Statsforvalteren.  

 

Melding om endringer 

Prosjekteier skal så snart som mulig melde fra til Statsforvalteren om forsinkelser eller endringer i 

tiltak. Prosjekteier skal redegjøre for, og begrunne endringer, og eventuelt legge frem oppdatert 

prosjektbeskrivelse og budsjett. Statsforvalteren avgjør om endringene kan godkjennes.  

 

Utbetaling 

Utbetaling skjer etter skriftlig anmodning fra prosjekteier.  

 

Vedtak og klage 

Statsforvalteren fatter vedtak om tildeling av tilskudd. 

Vedtak kan påklages til Landbruksdirektorat etter bestemmelsene i kap. VI i lov av 10. Februar 1967 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

 

Opplysningsplikt og kontroll 

Den som søker om og mottar tilskudd plikter å gi opplysninger og levere dokumentasjon som er 

nødvendig for at Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet skal kunne forvalte ordningen. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/midler-til-fylkesvise-tiltak-fra-klima--og-miljoprogrammet/
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Statsforvalteren og Landbruksdirektorat fører kontroll med ordningen og har rett til å innhente 

nødvendige opplysninger for å kontrollere om vilkårene for tilskuddet er oppfylt. Statsforvalteren og 

Landbruksdirektoratet kan herunder foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottaker. 

Tilskuddsmottaker plikter å gi bistand ved kontroll.  

 

Tilbakekreving og renter  

Utbetalt beløp kan kreves tilbake dersom det avdekkes forhold som er i strid med vilkårene for 

tilskuddet, eller mottakeren av andre grunner forsto eller burde forstått at utbetalingen skyldtes en 

feil. Statsforvalteren skal sette fram krav om tilbakebetaling med mindre særlige grunner taler mot 

det. Feilutbetalte beløp som er mottatt i aktsom god tro, kan kreves tilbake, begrenset til det beløpet 

som er i behold når vedkommende ble kjent med feilen. Ved vurderingen a vom dette beløpet helt 

eller delvis skal kreves tilbake, legger Statsforvalteren blant annet vekt på størrelsen av de 

feilutbetalte beløpet, hvor lang tid det er gått siden feilutbetalingen fant sted og om vedkommende 

har innrettet seg i tillit til den. Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om 

utbetalingen, kan Statsforvalteren kreve renter fra det tidspunktet tilbakebetalingskravet kom fram 

til tilskuddsmottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan Statsforvalteren kreve renter fra 

tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. For renter gjelder lov av 17. Desember 

1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Statsforvalteren kan 

motregne kravet i senere tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottaker.  

 

 


