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Retningslinjer for forvaltning av fylkesvise midler i Klima- og 
miljøprogrammet 2015 

 

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland, 20. januar 2015 
 
Nasjonale målsettinger innen klima og miljø  
Bærekraftig landbruk er ett av hovedmålene i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og 

matpolitikken Velkommen til bords. Norsk landbruk produserer miljøgoder som kulturlandskap 

og biologisk mangfold, og bidrar til opptak og lagring av karbon. Samtidig påvirker norsk 

landbruk det biologiske mangfoldet i negativ retning og er selv en kilde til utslipp og forurensning 

av luft, jord og vann. Landbruket er også selv direkte påvirket av klimaendringene.  

 

Produksjonen må tilpasses de rammene som naturen setter, og landbruket må ta sin del av 

ansvaret for å redusere forurensning og klimagassutslipp, og for å ivareta naturmangfold og 

kulturminner i jordbrukets kulturlandskap. Landbruket i Nordland skal følge opp de nasjonale 

målene på en god måte og med nordlandsdialekt. 

 
Mandat for Klima- og miljøprogrammet  
Gitt av Teknisk jordbruksavtale 2014-2015 (30. juni 2014):  

« Midlene skal gå til utredningsprosjekter og informasjonstiltak på miljøområdet innenfor 

temaene klimagassutslipp, klimatilpasning, vannmiljø, samt kulturlandskap, 

naturmangfold og relaterte utfordringer. Ny kunnskap i prosjektene skal raskt kunne 

implementeres i praktisk jordbruk. Fordelingen av midlene mellom de ulike virkemidlene 

innen programmet gjøres etter drøftinger mellom avtalepartene i andre halvdel av 2014.» 

 
Landbruksdirektoratet har i sitt fullmaktsbrev 2015 – forvaltningen av landbruks- og 

reindriftspolitiske virkemidler gitt Fylkesmannen i Nordland i oppdrag å lage egne retningslinjer, 

basert på retningslinjene for de sentrale midlene, for forvaltningen av midlene som tildeles 
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Nordland. De fylkesvise skal supplere de sentrale midlene, men skal ha en nordlandsdialekt. 

Midlene skal bidra til å løse utfordringer vi har i Nordland.  

 
Tildelte midler til Nordland for 2015 
Landbruksdirektoratet har i sitt fullmaktsbrev 2015,Forvaltningen av landbruks- og 

reindriftspolitiske virkemidler, fordelt 8 mill. av avsatte midler til fylkene. De øvrige midlene er 

beholdt i Landbruksdirektoratet til sentrale tiltak. Nordland har fått tildelt kr 500 000.  

 

Formål med ordningen  
Det er en sentral målsetting i jordbruket at hensyn til klima og miljø, og opprettholdelse av 

matvareproduksjon ivaretas på en best mulig måte etter føre var prinsippet. Samtidig er økt 

kunnskap om jordbrukets tilpasning til klimaendringer viktig. Målretting av tiltak og virkemidler 

må bygge på et godt kunnskapsgrunnlag. Informasjon og kunnskapsformidling er nødvendig for å 

få oppslutning om tiltakene blant næringsutøverne.  

 

Midlene for Nordland skal gjennom utredninger og informasjonstiltak bidra til å oppnå 

landbrukspolitikkens målsettinger på klima- og miljøområdet. Økt kunnskap om utfordringer og 

tiltak, effektive virkemidler for næringsutøverne, god kunnskapsoverføring fra forskning til 

praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving overfor næringsutøverne er sentrale elementer. Det er 

også av stor betydning å synliggjøre jordbrukets miljøinnsats og produksjon av miljøgoder. Ny 

kunnskap skal raskt kunne implementeres i praktisk jordbruk.  

 

Bruken av virkemidlene skal tilpasses utfordringene for jordbruket i Nordland. Tilskudd skal 

bidra til at informasjon om resultater og effekter av tiltak blir kjent for næringsutøverne og kan 

nyttes i praktisk jordbruk. Tilskudd skal blant annet ivareta informasjons- og formidlingsbehov 

knyttet til virkemidlene i regionalt miljøprogram.  

 

Tildeling av tilskudd  
Fylkesmannen i Nordland utlyser, innvilger og utbetaler tilskudd. Ordningen kunngjøres på våre 

nettsider www.fmno.no, samt at det sendes brev til bl.a. kommuner, landbruksrådgivningen, 

diverse kompetansemiljøer m.v. Ordningen forvaltes i tråd med bestemmelsene om 

økonomistyring i staten.  

 

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

følgende mål:  

 se klima- og miljøutfordringene i jordbruket i sammenheng, og finne en best mulig 
balanse mellom miljøhensyn og målsetningen om økt matproduksjon  

 spre informasjon om klima- og miljøutfordringene i jordbruket og jordbrukets totale 

miljøinnsats  

 bidra til nødvendig informasjon i forbindelse med landbrukets ansvar for oppfølging av 

vannforskriften 

 bidra til å sette fokus på det verdifulle arbeidet som gjøres på klima og miljøområdet  

 tiltak som motiverer til økt dreneringsaktivitet 

 tiltak med fokus på kulturminner i kulturlandskapet 

 tiltak med fokus på å redusere forurensing 

 tiltak med fokus på reduserte klimagassutslipp 

http://www.fmno.no/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/reglement-for-okonomistyring-i-staten/id438887/
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 ny kunnskap i prosjektene skal raskt kunne implementeres i praktisk jordbruk 

 

Hvem kan søke?  
Målgruppen for ordningen er virksomheter som arbeider med å bidra til å oppnå 

landbrukspolitikkens målsettinger på klima- og miljøområdet i jordbruket. Slike virksomheter kan 

være:  

 kommuner 

 landbruksrådgivningen  

 fag- eller næringsorganisasjoner  

 kompetansebedrifter, utdannings-, utrednings- og forskningsmiljøer 

 

Fylkesmannen kan også sette av midler til fylkesdekkende tiltak, som f.eks Kulturlandskapsprisen 

Nordland og Landbruksforum Nordland. 

 
Søknad 
Fylkesmannen lyser ut mulighet for å søke tilskudd til fylkesvise tiltak en gang i året med 

søknadsfrist 1. mars. Det skal søkes elektronisk via vår nettside www.fmno.no.  
 
Søknaden skal ha en kortfattet beskrivelse av tiltaket som inneholder:  

 formål med tiltaket 

 målgruppe  

 hvordan tiltaket skal gjennomføres 

 når tiltaket skal gjennomføres 

 kostnader og finansiering  

 alle felt i søknadsskjemaet skal være utfylt 

 
Vilkår og rammebetingelser  

1. Målgruppen for tiltaket skal i hovedsak være landbruksforetak. 

  

2. Til gjennomføring av fagdager/markdager og lignende gis det et tilskudd på inntil  

  kr 8 000 per arrangement.  

 

3. Til fagdager/markdager der det leies inn ekstern foredragsholder, kan det i tillegg gis et 

tilskudd på inntil kr 5 000. Dette skal gå til dekning av reise/opphold og eventuelt andre 

kostnader for innleid foredragsholder. 

 
4. Utredningsprosjekter vurderes særskilt 

 
5. Tilskuddsmottaker kan ikke nytte tilskuddet til å dekke ordinære drifts- og 

administrasjonskostnader.  

 

6. Utbetaling skjer på grunnlag av anmodning fra tilskuddsmottaker etter at tiltaket er 

gjennomført.  

 
7. Det må følge en kortfattet rapport, med regnskapsoversikt, fra gjennomført tiltak med 

utbetalingsanmodningen. 

 

http://www.fmno.no/
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8. Det settes frist for gjennomføring av tiltaket. Sluttrapport og anmodning om utbetaling 

må sendes Fylkesmannen innen den fristen som er satt. Tilsagn vil automatisk bli trukket 

tilbake dersom sluttrapport ikke er mottatt innen utgangen av fristen som er satt.  

 
9. Dersom kostnadene i tiltaket blir mindre enn budsjettert, kan Fylkesmannen redusere 

tilskuddet.  

 

10. Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll for å påse at tiltaksteier nytter 

tilskuddet etter forutsetningene. Ved kontroll plikter tilskuddsmottaker å gi nødvendig 

dokumentasjon angående tiltaket.  

 

11. Fylkesmannen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt, dersom tiltakseier ikke nytter tilskuddet 

i samsvar med forutsetningene.  

 

12. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.  

 
Prioriteringer i 2015 
Tiltak i forbindelse med redusert klimagassutslipp, drenering og vannforskriften vil bli prioritert i 

2015.  
 

Rullering av retningslinjene: 
Retningslinjene vil bli rullert en gang i året på bakgrunn av årlig fullmaktsbrev fra 

Landbruksdirektoratet. 
 
 


