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Utlysning av fylkesvise midler i klima- og miljøprogrammet 2021 og 

retningslinjer for forvaltning av midlene 

Fastsatt av Statsforvalteren i Nordland 18. januar 2021, med hjemmel i jordbruksoppgjøret 

for 2020 – 2021. 

 

Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og 

informasjonstiltak innen klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, vannmiljø, naturmangfold og 

kulturminner. 

 

Les mer om det nasjonale KMP her.  

 

Fylkesvise midler i KMP  

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt oss i oppdrag å utarbeide retningslinjer 

for de fylkesvise midlene innenfor rammen av de sentrale midlene.  

 

Tildelte midler til Nordland for 2021 

Nordland har fått tildelt kr 500 000.  

 

Formålet med ordningen  

KMP skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.  

 

✓ At produksjon av mat skal foregå med god ressursbruk og minst mulig forurensning, 

klimagassutslipp og tap av biomangfold  

✓ 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 støtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som 

kan bidra til at målene for programmet nås.  

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/om-klima-og-miljoprogrammet
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Målgrupper 

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

Prosjektene skal imøtekomme ett eller flere av følgende kriterier:  

✓ Bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.  

✓ Bidra til oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning.  

✓ Bidra til å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig.  

 

Kunngjøring og prioritering av de fylkesvise midlene  

Midlene kunngjøres på våre nettsider.  

 

I tråd med nasjonale føringer vil prosjekter som styrker klimavennlig produksjon prioriteres. Videre 

vil vi også prioritere prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget om klimautfordringer.  

 

Vilkår og frister for gjennomføring 

Vilkår og frister for gjennomføring og rapportering vil komme fram av vedtaksbrevet. 

 

Melding om endringer  

Prosjekteier skal så snart som mulig melde fra til oss om forsinkelser og/eller endringer i tiltak. 

Eventuell utsatt frist for gjennomføring eller andre endringer i prosjektet skal godkjennes av oss. 

 

Fem fagtemaer for tilskudd til fylkesvise tiltak: 

✓ klimatilpasning 

✓ klimagassutslipp 

✓ jord 

✓ naturmangfold og kulturminner i kulturlandskapet 

✓ forurensning til vann, jord og luft 

 

Kriterier  

Tiltak som mottar tilskudd fra programmet, skal kunne bidra til å oppfylle ett eller flere av følgende 

mål:  

 

Tiltak Kategori 

Se klima- og miljøutfordringene i jordbruket i 

sammenheng, og finne en best mulig balanse mellom 

miljøhensyn og målsetningen om økt matproduksjon  

Klimatilpasning 

Spre informasjon om klima- og miljøutfordringene i 

jordbruket og jordbrukets totale miljøinnsats  

Alle kategorier 

Bidra til nødvendig informasjon i forbindelse med 

landbrukets ansvar for oppfølging av vannforskriften 

Klimatilpasning/forurensning 

Bidra til å sette fokus på det verdifulle arbeidet som 

gjøres på klima og miljøområdet  

Alle kategorier 

Tiltak som motiverer til økt dreneringsaktivitet Klimatilpasning 

Tiltak med fokus på kulturminner i kulturlandskapet Naturmangfold/kulturlandskap 

Tiltak med fokus på å redusere forurensing Forurensning 

Tiltak med fokus på reduserte klimagassutslipp Klimatilpasning 

Ny kunnskap i prosjektene skal raskt kunne 

implementeres i praktisk jordbruk 

Alle kategorier 
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Vi ber om at det i søknaden framgår hvilke fagtema og tiltak/kategori omsøkte prosjekter faller inn 

under. 

 

Prioritert i 2021 

Prosjekter som styrker en klimavennlig driftspraksis, vil bli prioritert i 2021. 

 

Hvordan søke 

Det må søkes elektronisk via Altinn. Søker er ansvarlig for at fullstendig søknad med relevante 

vedlegg blir levert innen fastsatt frist. 

 

Landbruksdirektoratet har på sin nettside gitt en beskrivelse av hvordan søknad skal leveres. Les 

mer om dette her. Det er ikke mulig å levere papirsøknader. 

 

Søknadsfrist 2021 

Søknadsfrist for 2021 settes til 15. mars kl 23:59 

 

Spesielt for 2021 

Omsøkte prosjekter for 2020 var ikke tilpasset situasjonen som oppsto på grunn av Covid-19.  

Mange av prosjektene som fikk tilskudd i 2020 lot seg derfor ikke gjennomføre som planlagt og er 

utsatt til 2021.  

 

Vi ber om at søkere som fikk innvilget midler til prosjekter 2020, og som ikke ble gjennomført som 

planlagt, om å se disse i sammenheng med eventuell ny(e) søknad(er). Videre at tiltakene det søkes 

støtte til i 2021 i størst mulig grad tar høyde for at tiltakene kan gjennomføres i 2021 om COVID-19 

situasjonen fortsetter utover i 2021.  

 

Målet er at tiltak som ikke ble gjennomført i 2020 og nye tiltak i 2021 blir gjennomført og avsluttet i 

2021. På den måten sikrer vi aktivitetsfremmende forvaltning av midlene. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Totland (e.f.) 

underdirektør 

  

 

Åsa Hellem 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

Kopi til: 

Landbruksdirektoratet Postboks 1450 Vika 0116 OSLO 

 

 

Mottakerliste: 

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING 

NORD NORGE 

Meieriveien 5 9510 ALTA 

https://www.altinn.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/om-landbruksdirektoratet/utviklingsprosjekter/agros/hvordan-soke#klima--og-miljoeprogrammet---midler-til-fylkesvise-tiltak
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NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR 

BIOØKONOMI 

Postboks 115 1431 ÅS 

NORDLAND BONDE- OG 

SMÅBRUKARLAG 

c/o Astrid T. Olsen Kjerringøyveien 

1319 

8093 KJERRINGØY 

Alle kommuner i Nordland    

NORGES BONDELAG AVD 

NORDLAND BONDELAG 

Postboks 383 8001 BODØ 

 


