
 

Retningslinjer for tilskudd til tiltak fra Klima- og 
miljøprogrammet i Innlandet 
 
Fastsatt av Statsforvalteren i Innlandet 17. januar 2022  
 
Det er en sentral målsetting i jordbruket å ivareta hensyn til klima og miljø og opprettholde 
matvareproduksjon på en best mulig måte etter «føre var-prinsippet». Økt kunnskap om 
jordbrukets klimautfordringer og klimavennlig driftspraksis er viktig for å oppnå dette. Klima- og 
miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål for klima og miljø ved å gi 
tilskudd til prosjekter og informasjonstiltak. 
  
De fylkesvise midlene skal tildeles etter offentlig utlysing. Tiltakene skal bidra til å: 
  

• styrke kunnskapen om klima- og miljøutfordringene for jordbruket 

• formidle kunnskap fra forskningen til det praktiske jordbruket og rådgivingsarbeidet 

• utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak 

• prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler 

• spre informasjon om utfordringer og aktuelle klima- og miljøtiltak i jordbruket til          
næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten  

 
Tilskudd til fylkesvise tiltak skal nyttes til prosjekter av lokal eller regional karakter med et klart klima- 
og miljøformål. Tilskuddene skal bidra til at informasjon om resultatene og effektene av tiltak når ut 
til næringsutøverne slik at de kan tas i bruk i praktisk jordbruk. Videre skal de bidra til at andre 
aktører som arbeider med miljøtiltak i jordbruket får styrket sin kompetanse og gjennomføringsevne. 
Tiltakene må være konkrete og avgrenset fra løpende driftsoppgaver. Aktuelle tiltak som kan støttes 
er storskalaforsøk, fagmøter/markdager, kurs, demonstrasjoner, informasjonsmateriell m.m. Det gis 
normalt ikke tilskudd til forskningsprosjekter. 
 
For prosjekter av nasjonal karakter eller med nasjonal overføringsverdi kan det søkes tilskudd fra 
Landbruksdirektoratet.  
 
Miljøtema som faller inn under Innlandets klima- og miljøprogram  

• Klimatilpasning 

• Klimagassutslipp 

• Jord (jordstruktur, jordliv, karbonbinding m.m.) 

• Naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet 

• Forurensning til vann, jord og luft 
 

Statsforvalteren vil prioritere høyt prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget om 
klimautfordringer i jordbruket og klimavennlig driftspraksis. Tiltak for å stimulere til økt oppslutning 
om regionale miljøtilskudd som retter seg mot erosjon og avrenning vil også bli prioritert høyt. 
 
 
 

 
 



Hvem kan søke? 
Målgruppe for midlene er organisasjoner og virksomheter som arbeider med å oppnå 
landbrukspolitiske målsettinger for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak slik som:  

• Kommuner og fylkeskommuner  

• Organisasjoner som driver landbruksrådgiving  

• Andre fag- og interesseorganisasjoner  
• Kompetansebedrifter etc. 

 
Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.  
 
Alle arrangement må være åpne, uavhengig av medlemskap i noen organisasjon. Resultater fra 
storskalaforsøk o.l. må være allment tilgjengelig. Statsforvalteren kan stille vilkår om at 
tilskuddsmottakere må sende inn tilrettelagt informasjon om tiltakene, som vi kan publisere på 
nettsiden vår og i sosiale medier. Ved omtale av arrangement og presentasjon av resultater må det 
synliggjøres at tiltaket er støttet av Statsforvalteren med midler fra Klima- og miljøprogrammet. 
 
Søknad og søknadsfrist  
Søknadsfristen er 15. februar. Søknader som kommer seinere på året kan innvilges tilskudd dersom 
det er disponible midler. Søknaden må sendes inn digitalt. Informasjon om hvordan du gjør dette 
finner du på nettsiden vår under «Miljøtiltak i jordbruket». Det er viktig med god beskrivelse og 
gjennomarbeidet budsjett for tiltakene det søkes støtte til.  
 
Beregning og utbetaling av tilskudd  
Normalt kreves det en egenandel eller finansiering fra andre kilder på minst 25-30 % av tiltakets 

totalkostnad. Kostnader føres opp uten merverdiavgift der søkeren får refundert denne gjennom sitt 

avgiftsregnskap. Statsforvalteren forbeholder seg retten til å redusere kostnadsoverslaget i forhold til 

budsjettet i søknaden. Statsforvalteren har normalt ikke en tildeling som gjør det mulig å innvilge 

tilskudd for hele perioden der det søkes til større flerårige prosjekter. Det vil gå fram av 

tildelingsbrevet om søkeren må søke på nytt neste år for å videreføre prosjektet.  

 

Tilskuddet utbetales på grunnlag av innsendt rapport og regnskap når tiltaket er gjennomført. 

Utbetalingsanmodning må sendes inn digitalt, og rapporten må skrives på fastsatt skjema som ligger 

på Statsforvalterens hjemmeside.  For større prosjekter kan det foretas delutbetaling. 

 

Dersom kostnaden blir lavere enn forutsatt, reduseres tilskuddet tilsvarende dersom tilskuddet er 

innvilget som en prosentandel av kostnaden. Tilskuddet blir inndratt automatisk dersom 

arbeidsfristen er oversittet med 60 dager.  

 

Muligheter for å klage 

Vedtak fattet av Statsforvalteren kan påklages jf. forvaltningsloven. 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/klima--og-miljoprogrammet

