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Kommunevise budsjettfullmakter innen jord- og skogbruk 2021 

Vi har mottatt tilskuddsrammer for Nordland fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD) for 2021.  I henhold til brevet fra KMD og Reglement for økonomistyring i staten gir 

Statsforvalteren tilskuddsrammer til kommunene for ordninger der kommunene er 

vedtaksmyndighet. Vedlagt liste viser tilskuddsramme for hver tilskuddsordning per kommune i 

Nordland. 

Kommunene må påse at vedtak blir fattet i tråd med kommunens delegeringsreglement, samt 

reglement for økonomistyring i staten 

Tilskuddsrammene gjelder følgende ordninger der kommunen har vedtaksmyndighet: 

• Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 

• Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  

• Tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

• Tilskudd til tiltak i beiteområder 

• Tilskudd til verdensarvområdet Vegaøyan 

• Tilskudd til utvalgte kulturlandskap (UKL) 

 

Tilskuddsrammene vil være tilgjengelige i fagsystemene (AGROS og ØKS) fra 1. februar.  

 

Våre forventninger til kommunenes saksbehandling av tilskuddsordningene og andre viktige 

oppgaver på landbruks- og reindriftsområdet, sendes i eget brev til kommunene i løpet av februar. 

 

Bakgrunnsinformasjon  

Reglement for økonomistyring i staten  

Jordbruksavtale 2020 – 2021   
 

Sikkerhet i fagsystemene 

Dersom kommunen avdekker sikkerhetshendelser knyttet til Landbruksdirektoratets fagsystemer 

ber vi om at dette rapporteres til Landbruksdirektoratet på følgende adresse sikkerhet@ldir.no, med 

kopi til oss sfnopost@statsforvalteren.no.   

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/reglement_for_okonomistyring_i_staten.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3103c4503d88486c8bd8ae4673e2bf05/jordbruksavtale-2019-2020.pdf
mailto:sikkerhet@ldir.no
mailto:sfnopost@statsforvalteren.no
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Frist for å fatte vedtak og melde inn behov 

For å kunne omfordele udisponerte midler mellom kommuner og for å ha grunnlag for 

budsjettinnspill til Landbruksdirektoratet for 2022, ber vi om at kommunene i størst mulig grad 

fatter vedtak før 10. november.  

 

Frist for å melde behov for midler for 2022 vil være 10. november. Vi sender informasjon og skjema 

for dette i god tid før fristens utløp.  

 

Eventuell omdisponering av midler og/eller utvidet tilskuddsramme 
Tilskuddsrammene for alle ordninger skal forvaltes slik at de fremmer aktivitet. Statsforvalteren har 

anledning til å omfordele udisponerte midler mellom kommunene i løpet av året.  En eventuell 

omfordeling vil skje i dialog med de berørte kommunene.  

  
For tilskudd til drenering har vi ikke fordelt hele rammen i denne omgang. Kommuner som har 

behov for ytterligere midler, kan anmode om utvidet tilskuddsramme for ordningen. Slik anmodning 

skal være skriftlig, merkes ref 2021/232 og sendes vårt postmottak.  

 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)  

Tilskudd til skogsveier og skogsdrift 

I år har vi 3,5 mill. kr. til disposisjon. Det er én million kroner mindre enn i fjor. Samtidig ser vi at 

interessen for å bygge skogsveier er økende, og ønskene om midler er nesten det dobbelte av 

beholdningen. Kommunene kan vurdere å sette ned noen tilskuddssatser. Økt egenandel kan 

kompenseres med skogfond, som er en veldig god støtteordning. 

 

Fordelingen av midlene tar utgangspunkt i det som er lagt inn i Veibanken i ØKS. Vi har holdt igjen 

noe midler som vi vil bruke til driftstilskudd og veier med «akutt» behov. 

 

For tilskudd til skogsdrift kan kommunen bruke av tildelte NMSK-midler, eller søke oss om midler. 

For store prosjekter som krever store summer må kommunen kontakte oss på forhånd. Dette kan 

f.eks. være drifter som involverer lekter-transport. 
 

 

Tilskudd til skogkultur, miljøtiltak mm  

Vi har en nedgang i tilgjengelige midler til skogkultur, og langt fra nok til å oppfylle alle ønsker. Det er 

meldt inn ønsker for 5 millioner kroner, og vi har tilgjengelig 3 millioner kroner.  

 

Vi ser at det blir vanskelig å opprettholde de høye tilskuddssatsene som flere kommuner i 

«skogreisingsstrøkene» har. Midlene strekker ikke til når plantebehovet øker med økt hogst. 

Skogfondsordningen er svært gunstig, og bør brukes aktivt for å kompensere for mindre tilskudd.  

 

 

 

Eventuelle endringer i tilskuddssatsene må meldes inn til oss for oppdatering i 

saksbehandlersystemet. (ØKS)  
 

Bakgrunnsinformasjon 

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

  

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Kommuner som har tiltaksstrategier for SMIL, har fått tildelt tilskuddsramme for ordningen. Ved 

fordelingen er det lagt vekt på: 

• Gjennomføringsevne, framdrift og oppnådde resultater i kommunen 

https://lovdata.no/forskrift/2004-02-04-447
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• Kommunens størrelse og areal, omfang av tiltak og antall eiere/drivere 

• Variasjoner i behovene fra år til pr, sammen med hensynet til forutsigbarhet og kontinuitet 

• Lokale retningslinjer som beskriver miljøutfordringer og prioriterer miljøtiltak 

• Realistiske budsjettforslag/kostnadsoverslag 

 

Kommunene kan vise til tiltak med god måloppnåelse og gjennomføringsevne er prioritert. 
 

 

Dersom kommunen ikke disponerer sin tilskuddsramme fullt ut, vil vi omdisponere midlene til andre 

kommuner.  
 

Bakgrunnsinformasjon 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 

Tilskudd til drenering er fordelt etter fulldyrka areal i kommunene, det er tatt hensyn til 

vannutfordringer og erfaringer fra tidligere års behov for midler. 
 

Hele rammen er ikke fordelt, det er mulig å anmode om utvidet fullmakt i løpet av året.  
 

Bakgrunnsinformasjon 

Drenering av jordbruksjord 

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder 

Rammen for fylket er fordelt på grunnlag av innmeldte behov fra kommunene. Rammen til fylket er 

for lav til at alle kan få, og det er prioritert strengt. Kommuner som ikke har fastsatt egne 

retningslinjer og søknadsfrist for ordningen, og som ikke har gjort dette kjent på nettsiden sin, har 

ikke fått noen ramme.  

 

Kommuner som har retningslinjer, søknadsfrist og informasjon om dette på nettsiden, kan 

disponere inndratte tilskuddsmidler gjennom året. Midler som ikke er disponert når 

tilskuddssystemet stenges i desember, blir inndratt og lagt til rammen Statsforvalteren fordeler på 

kommunene neste år. 

Tilskuddsmidlene kan benyttes til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til 

beitebruk, samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Det en føring for bruk av  

ca 28% av rammen til teknologi .  

 

Bakgrunnsinformasjon 

Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder  

Gjeldende rundskriv om tilskuddsordningen fra Landbruksdirektoratet 

 

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) 

Fra Landbruksdirektoratet har Nordland fått samme ramme for UKL i 2021 som 2020, dvs. 3,7 mill. 

kroner. I tillegg kommer ubrukte midler fra 2020 som er overført til rammen for 2021. 

 

Ved fordeling av rammer til kommunene legger vi normalt vekt på: 

• Gjennomføringsevne, framdrift og oppnådde resultater i områdene 

• Områdenes størrelse i areal, omfang av tiltak og antall eiere/drivere 

• Variasjoner i behovene fra år til år, sammen med hensyn til forutsigbarhet og kontinuitet 

• Områdenes forvaltningsplaner 

• Realistiske budsjettforslag/kostnadsoverslag 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?resultId=0.0&searchQuery=smil
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord?resultId=0.0&searchQuery=drenering
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206?q=tilskudd%20til%20tiltak%20i%20beiteomr%C3%A5der
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
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• At hvert område over tid på en balansert måte dekker opp behov knyttet til alle deltema 

omfattet av formålet med ordningen: ivaretagelse av kulturlandskap, biologisk mangfold og 

kulturmiljøer, og danne grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling. 

Ved fordelingen av midlene i år har vi også tatt hensyn til at 2020 var det første året med kommunal 

forvaltning av UKL-midlene. Det tok tid å innføre nye rutiner, og samtidig la covid19-epidemien 

begrensninger på aktiviteten i områdene. Dermed klarte ikke alle områdene å bruke opp den tildelte 

rammen. Normalt vil ubrukte midler ved årsskiftet bli lagt til den felles UKL-potten for fylket, men for 

2021 har vi på grunn forholdene i 2020 valgt å tilbakeføre disse midlene til de aktuelle kommunene. 

Bakgrunnsinformasjon: 

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene 

Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap 

 

Tilskudd til Vegøyan verdensarvområde 

Den økonomiske rammen for Vegaøyan verdensarvområde er fastsatt av Landbruksdirektoratet i 

tildelingsbrevet til Statsforvalteren.  

 

Tilskuddsmidlene skal forvaltes slik at de fremmer aktivitet. 

 

Bakgrunnsinformasjon: 

Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene 

Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap 

 

 

 

Med hilsen 

 

Tom Cato Karlsen 

 

  

 

John Kosmo 

landbruks- og reindriftsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

1 Oversikt over kommunevise budsjettfullmakter innen jord- og skogbruk 2021 

 

 

Kopi til: 

Landbruksdirektoratet Postboks 1450 Vika 0116 OSLO 

 

 

Mottakerliste: 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 Hamarøy 

Nesna kommune Moveien 24 8700 Nesna 

Flakstad kommune  8380 Ramberg 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA 

Træna kommune  8770 Træna 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2024
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Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen 

Beiarn kommune Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906 8110 Moldjord 

Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 

Dønna kommune  8820 Dønna 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Røst kommune  8064 Røst 

Sørfold kommune Strandveien 2 8226 Straumen 

Bø kommune Rådhuset 8475 Straumsjøen 

Evenes kommune Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten 

Rødøy kommune  8185 Vågaholmen 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk 

Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 Stokmarknes 

Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 A 8690 Hattfjelldal 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 Korgen 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 Lødingen 

Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 

Steigen kommune Rådhuset 8281 Leinesfjord 

Sømna kommune  8920 Sømna 

Værøy kommune Postboks 2523 8063 Værøy 

Grane kommune Rådhuset 8680 Trofors 

Sortland kommune Postboks 117 8401 Sortland 

Vevelstad kommune  8976 Vevelstad 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Leirfjord kommune  8890 Leirfjord 

Lurøy kommune  8766 Lurøy 

Moskenes kommune  8390 Reine 

Vega kommune Gladstad 8980 Vega 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 Leknes 

Vågan kommune Postboks 802 8305 Svolvær 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 Sandnessjøen 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 Brønnøysund 

 

 

 

 

 


