
Kompetansesamlinger tilskuddsordninger i jordbruket 2022:

Nye kommunale tiltaksstrategier for jord-
og skogbruk 2024-27
Bodø 26.-27. september

Mosjøen 28.-29. september

Arne Farup

landbruks- og reindriftsavdelinga
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Jordbruk:

o Tiltaksstrategier/retningslinjer for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

o Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder

Og for miljøtilskudd trolig også (avhengig av hva som vedtas i RMP):

o Innspill til fastsettelse av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

o Innspill til nye prioriterte kulturhistoriske områder

o Innspill til nye prioriterte vannforekomster for tilskudd til kantsoner

Skogbruk:

o Revidert tiltaksstrategi/retningslinjer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Med virkning fra 2024: 

Rullering av lokale strategier for jordbruk og skogbruk
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Rammer for regionale og lokale strategier/ 
tilskuddsordninger i jordbruket

Nasjonalt miljøprogram 2023-2026 (NMP) 
(Landbruksdirektoratet)

Regionalt miljøprogram for 
jordbruket i Nordland 2023-2026 
(RMP)
(Statsforvalteren)

Lokale tiltaksstrategier  
2024-2027
(kommunen)

• Regionale utfordringer og muligheter
• Instruks for regionale miljøtilskudd 

2023-2026

• Lokale utfordringer og 
muligheter

• Forskrift om tilskudd til 
tiltak i beiteområder

• Forskrift om tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i 
jordbruket

• Nasjonale utfordringer og muligheter
• Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og 

utvikling — En fremtidsrettet 
jordbruksproduksjon

Regionale miljøtilskudd

• SMIL-tilskudd
• Tilskudd til tiltak i beiteområder

(+ Eventuelle føringer for tilskuddsordningene fra jordbruksoppgjørene i perioden 2023-2026)

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/rapporter/Nasjonalt%20Milj%C3%B8program%202023-2026_Rapport%20nr.%2033.2022.pdf/_/attachment/inline/4ad2cb64-81de-4126-b33c-17fb2713e105:c04a0f68cc20d72b45375a0285f881b4f30ec033/Nasjonalt%20Milj%C3%B8program%202023-2026_Rapport%20nr.%2033.2022.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20162017/id2523121/
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Rammer for regionale og lokale strategier/ 
tilskuddsordninger i skogbruket

Regionalt skog- og klimaprogram (RSK)
2023 – 2026 (SFNO) 

Tiltaksstrategi/retningslinjer for 
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket (NMSK) (kommunen)

§4. Tilskudd til 
skogkultur

§7. Tilskudd til drift 
med taubane,  hest 
o.a.

§6. Tilskudd til 
miljøtiltak i skog

§5. Tilskudd
til veibygging

Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan 2021-2030
Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling 
(Strategi LMD, 2019)
Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst – Konkurransedyktig 
skog- og trenæring
Skog22 – Nasjonal strategi for skog og trenæringen
(Fra arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruks- og 
matdepartementet, 2015)

EU’s skogstrategi for 2030 (2021)
EU’s regelverk for arealbruk og skog (LULUCF)
(krav om økt opptak, opptak/utslipp i null om kort tid)
EU’s taksonomi for bærekraft 
(sikre bærekraftige investeringer)

§8. Tilskudd til utdrift av skogs-
virke til bioenergi og tilskudd 
til andre tiltak i skogbruket

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltiltak
i skogbruket 

Melding om kystskogbruket 2022 (Fra Kystskogbruket - et 
samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og 
skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark.

Tilskudd til skogbruksplanlegging med … (SFNO)
Hovedplan for skogbruksplanlegging (SFNO)

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med 
miljøregistreringer

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=82805
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/skog--og-trenaringa--ein-drivar-for-gron-omstilling/id2631970/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20162017/id2515774/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/skog-22--nasjonal-strategi-for-skog--og-trenaringen/id2363770/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572
https://norskog.no/nytt-fra-norskog-forsiden-og-egen-side/nasjonal-og-internasjonal-skogpolitikk-pa-skogforum-pa-honne/
https://norskog.no/nytt-fra-norskog-forsiden-og-egen-side/nasjonal-og-internasjonal-skogpolitikk-pa-skogforum-pa-honne/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-447
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-rogaland/dokument-fmro/landbruk/meldingar-og-proposjonar/melding-om-kystskogbruket-2022.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-449
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Jord- og skogbruk: Tidsplan for revisjon av lokale tiltaksstrategier

Når Hva

26.-27.09.2022 
28.-29.09.2022

For kommunene: 
o Kompetansesamlinger jordbruk (Bodø/Mosjøen)
o Informasjon fra SFNO til kommunene om hovedrammer og framdriftsplan 

desember 2022 -

februar 2023

Regionale høringer: 
o Utkast til RMP og forskrift for miljøtilskudd
o Utkast til RSK 

mars 2023 Drøfting av justerte utkast:

o Utkast til RMP og forskrift drøftes i Landbruksforum Nordland

o Justert utkast til RSK drøftes i Partnerskap landbruk
Innen 01.04.2023 Brev fra SFNO til kommunene om rammene for revisjon av tiltaksstrategiene:

o Vedtatt RMP for 2023-2026, ny forskrift for miljøtilskudd og informasjons-

materiell for søknadsomgangen 2023 

o Vedtatt RSK for 2023-2026

Innen 30.11.2023 Kommunene:
o Vedtatte lokale strategier for perioden 2024-2027 sendes til SFNO
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Utforming:

o Viktig å se gårdens ressurser (jord og skog) i sammenheng.

o Kommunen står likevel fritt til å vedta separate tiltaksstrategier for SMIL, NMSK og 
tiltak i beiteområder, eller vedta én felles strategi.

Lokale strategier:

Felles eller separate strategier for jord- og skogbruk?
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FMNO (nå: SFNO) i brev til kommunene 26.07.2019:
Vi forutsetter at kommunene følger opp prioriteringene som er gjort i RMP og RSK, ved revisjon av de lokale 

tiltaksstrategiene. Strategiene skal gjelde fra og med 2020 til og med 2023, med unntak for de 

kommunene som allerede har utarbeidet tiltaksstrategier for 2019 til 2022.

Varighet for de lokale strategiene som skal følge opp RMP og RSK for 2023-2026:

o De nye strategiene skal gjelde for søknadsomgangene 2024-2027

Lokale strategier: 

Varigheten av gjeldende og nye lokale strategiene
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NMP side 28, kap. 4.2.2.2 Rullering av regionale miljøprogram:

I programmet skal det være en beskrivelse av miljøutfordringer i fylket og på bakgrunn av disse, prioriteringer for hvordan 
man vil følge opp med tiltak. 

Programmet skal også gi føringer for prioriteringer i de kommunale retningslinjene/ 
kommunale tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-
midler).

Lokale strategier for jordbruket:

Regionalt miljøprogram (RMP) skal gi føringer for lokale 
tiltaksstrategier/bruken av SMIL-midlene
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Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) blir gitt som engangstilskudd til investeringer og vedlikehold. 

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket, 
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Ordningen skal gi en målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og
målsettinger. Det er kommunen som skal prioritere de miljøtiltakene som er best egnet i 
egen kommune. Kommunene skal lage lokale retningslinjer der de beskriver miljø-
utfordringer og prioriterer tiltak i sin kommune, innenfor de rammene som fremgår av 
forskriften.

Tilskudd til å ivareta verneverdige bygninger og gammel kulturmark er de største postene innenfor tiltaksgruppen 
kulturlandskap, mens tilskudd til hydrotekniske anlegg er den viktigste gruppen av tiltak innen tiltaksgruppen forurensning. 
Tilskudd til restaurering og skjøtsel av kystlynghei, slåttemark og slåttemyr bidrar til ivaretakelse av disse utvalgte naturtypene i 
kulturlandskapet. Kulturlandskapstiltak gjennomføres ofte i samarbeid og med samfinansiering fra natur- og 
kulturmiljømyndighetene og Regionale miljøtilskudd.

(NMP, s. 29)

Lokale strategier for jordbruket:

Føringer i Nasjonalt miljøprogram (NMP) for SMIL
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Omfatter i søknadsomgangen 2022 disse tiltakene

(alle kommunene, kommunen foreslår områder)

§ 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark 

§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark 

§ 8 Slått av verdifulle jordbrukslandskap

Ev. endringer fra og med søknadsomgangene 2023 og 2024:

o Ny RMP avgjør om og i hvilken form tiltakene skal videreføres i perioden 2023-2026.

o Kommunene kan gjøre endringer før begge søknadsomgangene.

Innspill fra kommunen til SFNO om:

Miljøtilskudd til skjøtsel av lokalt prioriterte 
kulturlandskap
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Omfatter i søknadsomgangen 2022 dette tiltaket:

§ 18 Skjøtsel av kulturhistoriske områder (utvalgte områder, kommunene kan foreslå)

Ev. endringer fra og med søknadsomgangene 2023 og 2024:

o Ny RMP avgjør om og i hvilken form tiltakene videreføres i perioden 2023-2026.

o Innspill til nye områder kan gis både i forbindelse med høring av RMP og i de 
lokale strategiene.

Innspill fra kommunen til SFNO om:

Miljøtilskudd til skjøtsel av kulturhistoriske områder
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Omfatter i søknadsomgangen 2022 dette tiltakene:

§ 19 Kantsone i eng (utvalgte vassdrag, kommunene kan forslå)

Ev. endringer fra og med søknadsomgangene 2023 og 2024:

o Ny RMP avgjør om og i hvilken form tiltakene videreføres i perioden 2023-2026.

o Innspill fra kommunene kan gis både i forbindelse med høring av RMP og i de 
lokale strategiene.

Innspill fra kommunen til SFNO om:

Miljøtilskudd til kantsone i eng
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SMIL, NMSK og tilskudd til beiteområder i søknadsomgangen 2023:

o Gjeldene strategier varer ut 2023.

Miljøtilskudd i søknadsomgangen 2023:

Tiltakene velges ut i RMP for 2023-2026.

Gjelder også:

o Beiting og slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap (§§ 6, 7 og 8)

o Skjøtsel av kulturhistoriske områder (§ 18)

o Kantsone i eng (§ 19)

Videreføres disse eller andre tiltak fra 2023 kan endringer av områder og vilkår 
fortsatt gjøres før hver søknadsomgang.

Lokale strategier i forhold til søknadsomgangen 2023
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Innen 01.04.2023 - fra SFNO til kommunen:

o Oversendelse av vedtatt RMP (jord) 2023-2026 og RSK (skog) 2023-2026

Innen 30.11.2023 – fra kommunen til SFNO:

o Oversendelse av nye, vedtatte lokale strategier for jord og skog 

Varigheten av de nye, lokale strategiene:

o Fra søknadsomgangene 2024 t.o.m. søknadsomgangen 2027

Veien videre i forhold til de lokale strategiene


