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Tildeling av tilskuddsmidler til jord- og skogbruk i kommunene i Vestfold og Telemark 2023 
 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vil med dette orientere kommunene i Vestfold og Telemark 

om ansvaret som kommunen har for forvaltningen av statlige tilskuddsmidler på landbruksområdet 

og gi økonomiske rammer for tilskuddsordningene for 2023.  

  

Brevet inneholder informasjon om regelverk og forvaltning av tilskuddsordningene som kommunen 

har vedtaksmyndighet for og hvor kommunen har myndighet til å disponere statlige tilskuddsmidler.   

  

Helt til slutt i brevet er det satt inn en tabell som viser fordeling av tilskuddsmidler på den enkelte 

ordning og kommune i 2023.  
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1 Generelt om forvaltningen av tilskuddordningene og ansvarsdelingen  

1.1 Forvaltning av statlige tilskuddsmidler  

Departementet skal sørge for at forvaltningen av en tilskuddsordning er organisert på en effektiv og 

hensiktsmessig måte. Landbruks- og matdepartementet har delegert vedtaksmyndigheten for en 

rekke statlige tilskudd til kommunene. Delegasjonen er gjort i samråd med Kommunal- og 

distriktsdepartementet og er hjemlet i jordloven og skogbruksloven. Krav til forvaltningen av 

tilskuddene er nærmere regulert i forskrifter. Tilskuddene bevilges over statsbudsjettet og er således 

statlige midler.    

  

Kommunene er tilskuddsforvalter på vegne av staten og underlagt statlig instruksjon. Kommunene 

må derfor forvalte tilskuddene i tråd med:  

• Reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten1   

• Regelverk for de enkelte tilskuddsordningene   

• Rundskriv og øvrige styringssignaler   

  

Reglementet for økonomistyring i staten gjelder også for styring og oppfølging av delegert 

forvaltningsmyndighet2.  

  

Kommunene skal benytte Landbruksdirektoratets elektroniske fagsystemer ved 

tilskuddsforvaltningen. Systemene er nettbaserte og krever to-faktor pålogging til 

Landbruksdirektoratets digitale tjenester, se veiledning.   

  

1.2 Aktører og ansvarsdeling  

Forvaltningsoppgavene av tilskuddsordningene på landbruksområdet er delt mellom 

Landbruksdirektoratet, statsforvalterne og kommunene. Landbruks- og matdepartementet har 

instruksjonsmyndighet når det gjelder hvordan den delegerte myndigheten skal utøves og hvordan 

de statlige midlene skal forvaltes. Dette innebærer også en rett til å kontrollere at oppgaver og 

myndighet utøves som forutsatt.   

  

Kommunene har ansvar for:   

• Informere og veilede søkere om regelverket og om søknadsprosessen    

• Saksbehandle søknader og fatte vedtak om tilskudd   

• Etablere internkontroll med søknadsbehandlingen  

  

Statsforvalterne har ansvar for:   

• Fordele og informere om rammene for midlene til kommunene   

• Veilede og føre kontroll med kommunenes tilskuddsforvaltning   

• Være klageinstans for vedtak som kommunene har fattet  

• Etablere internkontroll med oppgavene statsforvalter har ansvar for   

  

Landbruksdirektoratet har ansvar for:  

• Administrere tilskuddsordningene   

• Gi utfyllende instruksjoner om forvaltningen av ordningene på nettsidene   

• Utbetaling av tilskudd til mottakerne   

• Utvikling og drift av de elektroniske fagsystemene som kommunene skal benytte ved 

forvaltningen av tilskuddene  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/hvordan-far-jeg-tilgang-til-landbruksdirektoratets-digitale-tjenester
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• Regnskapsføring og rapportering til departementet   

  

Landbruks- og matdepartementet har ansvar for:  

• Fastsette regelverk og vilkår som er nødvendig for å sikre at bevilgningene blir brukt i samsvar 

med Stortingets vedtak og forutsetninger  

• Årlig rapportering til Stortinget om resultater og måloppnåelse for de ulike ordningene  

   

2 Mål, rammer og føringer for den enkelte tilskuddsordning  

I tråd med Stortingets vedtak gis kommunene i Vestfold og Telemark med dette rammer og 

retningslinjer for forvaltning av tilskuddsordninger på Landbruks- og matdepartementets område for 

2023, jf. Prop. 1 S (2022-2023), Prop. 1 S Tillegg 1 (2022-2023) og Prop. 120 S (2021-2022), og 

Stortingets behandling av disse.   

  

For tilskuddsordningene der Statsforvalteren fordeler tilskuddsrammer til kommunen, har 

Statsforvalteren også anledning til å omfordele udisponerte midler mellom kommunene i løpet av 

året. Vi ber derfor om at dere i størst mulig grad fatter vedtak før 10. november i ordningene nevnt i 

punkt 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 og 2.9. Det vil gi oss mulighet for å omfordele udisponerte midler mellom 

kommuner, og for å ha grunnlag for budsjettinnspill for 2024. Der kommunene fastsetter 

søknadsfrist for den enkelte ordning, bør fristen følgelig være senest 10. november.  

  

Nedenfor følger informasjonen om ordningene og rammene som kommunen skal benytte ved 

forvaltningen og utøvelse av budsjettdisponeringsmyndigheten, jf. pkt. 3 nedenfor.  

  

2.1 Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.   

Mål og målgruppe   

Formålet med tilskuddet er å medvirke til å dekke kostnadene til avløsning ved egen eller barns 

sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertaking, og ved dødsfall. Tilskudd kan gis til 

foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon. Tilskuddet kan 

også gis til gjenlevende ektefelle, samboer, forelder eller barn etter avdød jordbruker.  

  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltningen ordningen.  

  

Rammer for 2023  

For tilskudd til avløsning ved sykdom mv. utbetales tilskudd etter fastsatte satser dersom vilkårene er 

oppfylt. For denne ordningen fordeles ingen budsjettrammer til kommunene. Kommunene fatter 

vedtak. Landbruksdirektoratet tilgjengeliggjør budsjettramme i Agros og påser at budsjettet ikke 

overskrides.  

  

Fagsystem og tilganger  

• Om fagsystemet «Agros» – se her     

• Tilgang til fagsystemet – se her  

  

2.2 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket  

Mål og målgruppe   

Formålet med tilskuddet er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger 

Stortinget har trukket opp. Formålet med de enkelte tilskuddsordningene under produksjonstilskudd, 

er beskrevet i den årlige budsjettproposisjonen Prop. 1 fra Landbruks- og matdepartementet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20222023/id2931701/
https://www.regjeringen.no/contentassets/6632aef843a74d519a6a008cb9ac1504/no/pdfs/prp202120220001t01dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-120-s-20212022/id2913926/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/avlosning-ved-sykdom-og-fodsel
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling-roller-og-tilganger?resultId=3.0&searchQuery=agros
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Tilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig 

jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de vekstgruppene 

det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i jordbruksavtalen.  

  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltningen av ordningen   

  

Rammer for 2023  

For produksjonstilskuddene og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid fordeles ingen konkrete 

budsjettrammer. Satsene fastsettes av Landbruks- og matdepartementet ut fra antall søkere som 

fyller vilkår, slik at budsjettbevilgningen for ordningene ikke overskrides.  

  

Fagsystem og tilganger  

• Om fagsystemet «eStil PT» - se her   

  

2.3 Tilskudd til tettere planting og gjødsling som klimatiltak  

Mål og målgruppe for ordningene  

Formålet med ordningen er å legge til rette for tiltak som kan ta vare på eller øke karbonlageret i 

skogen. Tilskudd etter ordningen kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog.  

  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltningen av tilskudd til tettere planting  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltningen av tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak  

  

Rammer for 2023  

Tilskuddet innvilges og utbetales etter fastsatte satser dersom vilkårene er oppfylt. For denne 

ordningen fordeles ingen budsjettrammer ned til kommunenivå. Kommunene fatter vedtak. 

Landbruksdirektoratet kan justere satsene gjennom året for å unngå at budsjettet overskrides.  

  

Fagsystem og tilganger  

Nærmere informasjon om fagsystemet «ØKS» fås ved henvendelse til statsforvalteren.  

  

2.4 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)  

Mål og målgruppe for ordningene  

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra regionale og lokale 

prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til 

biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.  

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan 

fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.  

  

Tildelingskriterier  

Det skal fastsettes overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike retningslinjer skal 

utarbeides i dialog mellom Statsforvalteren, kommunene og næringsorganisasjonene i skogbruket 

lokalt. Disse og ytterligere føringer er gitt i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket.   

  

Det vil bli gitt nærmere informasjon om innretting og retningslinjer for tilskudd til miljøtiltak på et 

senere tidspunkt. Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltning av tilskudd til miljøtiltak i skog.  

  

Fagsystem og tilganger  

Nærmere informasjon om fagsystemet «ØKS» fås ved henvendelse til statsforvalteren.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avl%C3%B8sertilskudd
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avl%C3%B8sertilskudd/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--samleside-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--forvaltningsansvar-og-saksbehandling/3.saksbehandlingssystemet-og-maskinelle-kontroller?q=tilgan
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-skogbruk/tettere-skogplanting-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-skogbruk/gj%C3%B8dsling-av-skog-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-skogbruk/milj%C3%B8tiltak-i-skog
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2.4.1 Tilskudd til vegbygging, drift med taubane, hest o.a.  

Forvaltning av ordningen  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltning av tilskudd til veibygging  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltning av tilskudd til drift med taubane, hest o.a.  

  

Rammer for 2023  

For budsjettramme per kommune, se tabell til slutt i brevet.  

  

Ved fordeling av midler til veier, drift med taubane o.a. har statsforvalteren brukt innrapportert 

behov fra kommunene som grunnlag.   

  

Statsforvalteren har ut fra tidligere erfaringer holdt tilbake en forholdsvis stor del av rammen for 

ordningen i 2023 for ekstra tildelinger gjennom året til kommunene med behov for dette.  

Statsforvalteren kommer med nærmere informasjon om hvordan kommunene skal melde inn 

eventuelle behov for ekstra tilskudd til ordningen.  

  

Særskilt om tilskudd til opprydding av vindfall  

Den midlertidige ordningen med tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 er 

forlenget til 1.9.2023, med søknadsfrist for skogeier 1.7.2023. Kommunene Tinn, Hjartdal, Tokke, 

Vinje, Seljord, Kviteseid og Midt-Telemark er med i ordningen. I motsetning til i 2022, fordeles det i 

2023 ingen budsjettrammer ned til kommunenivå for denne ordningen. Kommunen fatter vedtak, og 

tilskudd innvilges og utbetales etter fastsatte satser dersom vilkårene er oppfylt. Midler overføres til 

kommunen fra sentral ramme for hver søknad som skal innvilges. Bruk av midler til tilskudd til 

opprydding av vindfall går dermed ikke ut over tildelingen til tilskudd til vegbygging, taubane, hest 

o.a. som er gitt i dette brevet.  

  

2.4.2 Tilskudd til skogkultur  

Forvaltning av ordningen  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltning av tilskudd til skogkulturtiltak   

  

Rammer og føringer for 2023  

For budsjettramme per kommune, se tabell til slutt i brevet.  

  

Tildelingen av midler til skogkultur for 2023 er basert på innmeldt behov fra den enkelte kommune, 

forbruk av midler de siste årene og hogst- og skogkulturaktiviteten i kommunene. Statsforvalteren 

har holdt tilbake en del av den tildelte rammen til Vestfold og Telemark, slik at det kan gis 

ekstratildeling etter søknad fra kommuner som får behov for det. Ved ekstratildeling blir det lagt vekt 

på kommunenes tilskuddssatser og retningslinjer for prioritering av søknader.  

  

Kommunens retningslinjer og søknadsfrist skal offentliggjøres, for eksempel på kommunens nettside. 

Retningslinjer og tilskuddssatser skal fastsettes så snart som mulig, og før behandlingen av saker fra 

2023 starter. Tilskuddssatsene meldes inn til Statsforvalteren innen 1. februar, eller så snart de er 

fastsatt, administrativt eller politisk.  

  

Kommunene skal utarbeide risikobasert kontrollplan før saksbehandlingen for 2023 starter og 

gjennomføre saksbehandling og feltkontroller slik det er forklart i veileder fra Landbruksdirektoratet.  

  

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-skogbruk/veibygging
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-skogbruk/skogsdrift-med-taubane-hest-og-andre-driftsmetoder
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-skogbruk/skogkultur
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/veileder-for-risikobasert-kontroll-av-tilskudd-til-skogkultur-og-utbetalinger-fra-skogfond
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2.5 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket   

Mål og målgruppe for ordningen  

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er å redusere forurensningen fra 

jordbruket og fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, utover det som 

kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale 

målsettinger og strategier. Se Statsforvalterens nettside om SMIL.  

  

Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkår for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 

jordbruket. Tilskudd kan også innvilges eier av landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon 

på landbrukseiendommen som oppfylle vilkårene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 

jordbruket.  

  

Forvaltning av ordningen  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltningen av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.   

  

Rammer og føringer for 2023  

For budsjettramme per kommune, se tabell til slutt i brevet.  

  

Den tildelte økonomiske rammen til Vestfold og Telemark er 13,8 mill. kr. Det er en økning på 3,8 mill. 

kr i forhold til i 2022. Størstedelen av økningen er øremerket kommuner med arealer som drenerer til 

vassdrag som renner ut i Oslofjorden, i tråd med ny føring fra LMD.   

  

Hydrotekniske tiltak skal prioriteres i vannområder med store behov av hensyn til avrenning, 

ressursbevaring, klimatilpasning, matproduksjon m.m. Tiltak for ville pollinerende insekter og truet 

natur bør også vektlegges.   

  

Kommunene må i 2023 i samarbeid med faglagene oppdatere sine lokale retningslinjer for SMIL for 

2023-2026, der skildringer av miljøutfordringene og prioritering av miljøtiltak kommer fram.  

  

Tildelingskriterier  

Statsforvalteren har tildelt midler til kommunene basert på gjennomføringsevne, resultater, innmeldt 

behov, størrelse på jordbruksareal, antall drivere og de lokale miljøutfordringene. 

Oslofjordkommunene har blitt prioritert med tanke på tildeling, men alle kommunene har fått økt 

tildeling ift. 2022.    

  

Ekstra tildeling til kommunene  

Statsforvalteren har holdt tilbake 529 213 kr som ufordelte midler. Kommuner som går tomme for 

midler, kan fortløpende søke om tilleggsbevilgning. I kommuner med store behov for hydrotekniske 

tiltak, vil slike søknader prioriteres. Etter 10. november vil Statsforvalteren omfordele udisponerte 

midler mellom kommunene.  

  

Vi minner om disse tilskuddsordningene til verneverdige bygninger:  

• Tilskudd til verneverdige kulturminner – Vestfold og Telemark fylkeskommune     

• Tilskudd til kulturminner – Kulturminnefondet  

  

Fagsystem og tilganger  

• Om fagsystemet «Agros» – se her    

• Tilgang til fagsystemet – se her  

  

https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak-i-jordbruket2/smil---tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?resultId=0.0&searchQuery=SPESIELLE+MILJ%C3%98TILTAK+I+JORDBRUKET
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kulturarv/tilskudd/tilskudd-til-verneverdige-kulturminner/
https://kulturminnefondet.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling-roller-og-tilganger?resultId=3.0&searchQuery=agros
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2.6 Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket   

Mål og målgruppe for ordningen  

Formålet med tilskuddet er å bidra til å redusere avrenning til vann fra jordbruket samt redusere 

bruk av plantevernmidler og utslipp til luft. Tilskuddet skal også bidra til å ivareta jordbrukets 

kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet og jordhelse.  

  

Tilskuddet kan gis til   

• foretak som har gjennomført tiltak på arealer de disponerer i søknadsåret. Foretaket må drive 

vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer, og må være registrert i 

Enhetsregisteret.    

• beitelag kan søke tilskudd for drift. Med beitelag menes sammenslutninger som er registrert 

som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret, og som har til hovedformål å 

samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av 

utmarksbeite.    

Forvaltning av ordningen  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltning av tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket.  

Se Statsforvalteren i Vestfold og Telemarks nettside med veiledningshefte med forskrift  

  

Rammer for 2023  

Fylkestildelingen for søknadsomgangen 2023 skjer i jordbruksoppgjøret 2023. Vestfold og Telemark 

fikk tildelt 62,7 mill. kr for søknadsomgangen i 2022 (med utbetaling i 2023). Rammen for RMP er økt 

betydelig. En del av rammen (11 mill. kr) skal gå særskilt til vannmiljøtiltak i Vestfold-delen av fylket.   

RMP-tilskudd er rettighetsbasert, slik som produksjonstilskudd. Det vil si at foretak har rett på 

tilskudd hvis de oppfyller vilkårene. Hvert fylke velger tiltak i en meny fastsatt i nasjonal instruks. 

Fylkene setter satser etter prioriteringer i regionalt miljøprogram. Ny forskrift for regionalt 

miljøtilskudd blir vedtatt på ettervinteren 2023, med virkning fra søknadsomgangen 2023.   

  

Fagsystem og tilganger  

• Om fagsystemet «eStil RMP» - se her   

  

2.7 Tilskudd til drenering av jordbruksjord  

Mål og målgruppe for ordningen  

Formålet med tilskuddet er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til 

drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren 

for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.  

  

Tilskudd kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal, og som utfører 

drenering på dette arealet. For planerte arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er 

grøftet.  

  

Forvaltning av ordningen  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltning av tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

  

Rammer og føringer for 2023  

For budsjettramme per kommune, se tabell til slutt i brevet.  

  

Korn-, potet- og grønnsaksarealer skal prioriteres ved fordeling av midlene, bl.a. av hensyn til 

vannmiljøutfordringer.  

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp
https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak-i-jordbruket2/rmp-tilskudd/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp/tilskudd-til-regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket--saksbehandling/3.om-saksbehandlingssystemet
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/drenering-av-jordbruksjord
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I jordbruksoppgjøret 2022 er tilskuddssats til drenering økt til 2 500 kr/daa. Det er et stort 

dreneringsbehov i fylket, og vi har en romslig økonomisk ramme til å støtte tiltaket. Vi oppfordrer 

kommunene til å markedsføre både de agronomiske fordeler av drenering, miljøgevinsten og selve 

tilskuddsordningen.   

  

Fagsystem og tilganger  

• Om fagsystemet «Agros» – se her     

• Tilgang til fagsystemet – se her  

  

2.8 Tilskudd til tiltak i beiteområder  

Mål og målgruppe for ordningen  

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av 

dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.  

  

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i 

enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller 

planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.   

  

Tilsvarende gjelder for foretak som kan gis produksjonstilskudd etter § 2 i forskrift 19. desember 2014 

nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket der det grunnet naturgitte eller 

driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. Stat, fylke eller kommune kan ikke gis tilskudd 

med mindre det søkes gjennom lag og forening der også en eller flere tilskuddsberettigede 

eiendommer er med.  

  

Forvaltning av ordningen  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltningen av tilskudd til tiltak i beiteområder.  

  

Rammer for 2023  

For budsjettramme per kommune, se tabell til slutt i brevet.  

  

Det er et stort behov for midler til tiltak i beiteområder. I år har tildelingen til Vestfold og Telemark 

blitt økt med 22 %, men rammen er fortsatt bare 610 000 kroner. Kommunene har meldt inn behov 

for omtrent tre ganger så mye midler. Siden det er kjent at det er lite midler, ser det ut til at flere 

kommuner har rapportert inn behov det er realistisk å få, og ikke reelt/ønsket behov. Midlene brukes 

særlig til elektronisk overvåking av dyr i vårt fylke.   

  

I tillegg til rammen for tiltak i beiteområder, er det også satt av 6,5 millioner kroner til ekstraordinære 

kostnader for beitenæringa som følge av tiltak for å bekjempe CWD (skrantesjuke) hos hjortedyr. 

Pengene går til beitebrukere i villreinområdet på Hardangervidda og i Nordfjellasonen. Disse midlene 

blir forvaltet av Statsforvalteren i Oslo og Viken, og en del av denne potten går til våre beitebrukere 

på Hardangervidda.  

  

Fagsystem og tilganger  

• Om fagsystemet «Agros» – se her     

• Tilgang til fagsystemet – se her  

  

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling-roller-og-tilganger?resultId=3.0&searchQuery=agros
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/tiltak-i-beiteomrader
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling-roller-og-tilganger?resultId=3.0&searchQuery=agros


  Side: 9/14 

 

2.9 Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene  

Mål og målgruppe for ordningen  

Formålet med tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap (UKL) er å bidra til å sikre verdier knyttet til 

landskap, biologisk mangfold, kulturminner/kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.   

  

Tilskuddene gjelder for tiltak innenfor de nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket, slik disse 

områdene er avgrenset i Miljødirektoratets Naturbase. I vårt fylke har vi nå fire UKL-områder: Hjartdal 

og Svartdal, Jomfruland og Stråholmen, Kaupang og Færder. Se Statsforvalterens nettside om UKL.   

  

Forvaltning av ordningen  

Se Landbruksdirektoratets veiviser om forvaltningen av tilskudd til utvalgte kulturlandskap.  

  

Rammer og føringer for 2023  

For budsjettramme per kommune, se tabell til slutt i brevet.  

  

Vestfold og Telemark er tildelt en pott på 2,5 mill. til UKL i 2023. Det er tre UKL-områder i fylket i full 

drift, og et fjerde (Kaupang) er med fra 2023. Grunnet reduserte nasjonale budsjettrammer er fylket 

tildelt 300 000 kr mindre i 2023 enn i 2022. Den nasjonale reduksjonen utgjør 3 mill. kr, og alle fylkene 

i landet har fått noe lavere tildelinger. De tre etablerte områdene i vårt fylke har derfor fått noe kutt i 

sine tildelte rammer ift. i fjor. Midlene avsatt til Kaupang er tiltenkt prosess og forvaltningsplan dette 

første driftsåret.  

  

Kommunen skal sørge for at hvert område over tid gir tilskudd til tiltak innenfor de tre ulike 

innsatsområdene i UKL. Det er vesentlig at forvaltningsplaner for områdene foreligger og er 

oppdaterte for å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, 

herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Forvaltningsplanen skal også bidra til å sikre god forankring 

lokalt. Planene skal gi klare prioriteringer for mål og tiltak, samt økonomiske vurderinger, og være et 

grunnlag for framtidig prioriteringer av tiltak.   

  

Tildelingskriterier  

Statsforvalteren har tildelt midler til kommunene basert på gjennomføringsevne, resultater, innmeldt 

behov, områdenes størrelse, antall eiere/drivere og omfang av tiltak.  

  

Omfordeling av midler   

Statsforvalteren har kun holdt tilbake 17 874 kr som ufordelte midler, som er restmidler fra 2022. 

Etter 10. november vil Statsforvalteren kunne omfordele udisponerte midler mellom kommunene.  

  

Vi minner om disse tilskuddsordningene til verneverdige bygninger:  

• Tilskudd til verneverdige kulturminner – Vestfold og Telemark fylkeskommune     

• Tilskudd til kulturminner – Kulturminnefondet 

  

Fagsystem og tilganger  

• Om fagsystemet «Agros» – se her     

• Tilgang til fagsystemet – se her  

  

https://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak-i-jordbruket2/utvalgte-kulturlandskap/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket-og-verdensarvomradene
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kulturarv/tilskudd/tilskudd-til-verneverdige-kulturminner/
https://kulturminnefondet.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/agros--saksbehandling-roller-og-tilganger?resultId=3.0&searchQuery=agros
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3 Oppfølging og kontroll  

3.1 Internkontroll hos kommunen som tilskuddsforvalter   

For å sikre korrekt saksbehandling, skal kommunen ha etablert systemer, rutiner og tiltak som blant 

annet har til hensikt å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler3.   

  

Tiltakene skal bidra til å sikre korrekt:  

• Registrering av faste data  

• Saksbehandling, herunder dokumentasjon av fastsettelse av tilskuddsbeløp  

• Registrering av vedtak om tilskudd  

• Utbetaling av tilskudd til rett mottaker til rett tid  

• Registrering i regnskapet  

• Behandling av dokumentasjon fra tilskuddsmottaker  

  

Når kommunenes forvaltning av tilskuddene foregår i samarbeid med Statsforvalter og 

Landbruksdirektoratet, vil de enkeltes oppgaver til sammen sikre korrekt saksbehandling. I de fleste 

ordninger vil kommunene først og fremst ha ansvar for saksbehandlingen, registrering av vedtak og 

behandling av dokumentasjon fra tilskuddsmottaker. Øvrige oppgaver gjøres normalt av en av de to 

andre forvaltningsenhetene. Tiltakene må derfor sees i sammenheng.  

  

3.2 Transaksjonskontroller  

Transaksjonskontroller er oppgaver som utføres av ansatte med ulike roller og fullmakter. Hver 

transaksjonskontroll baseres på ulike kontrolloppgaver.   

  

Kontroll av utgifter er også et element i internkontrollen. Kontrollene skal sikre at bla. tilskudd blir 

håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler. Kommunen må derfor etablere systemer og rutiner 

som sikrer at oppgavene blir gjort. Kravene i økonomiregelverket sidestiller maskinelle kontroller av 

utgifter med manuelle, dersom økonomisystemet har funksjonalitet til det. Det er særlig to av 

transaksjonskontrollene som er relevant for kommunene. Disse omtales nedenfor.   

  

3.2.1 Krav til utøvelse av budsjettdisponering   

Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser, skal godkjennes av en ansatt i kommunen 

som har budsjettdisponeringsmyndighet. Vedtak om tilskudd er en slik disposisjon.   

Virksomhetslederen som har budsjettdisponeringsmyndighet, kan delegere denne helt eller delvis til 

ansatte på lavere nivåer. Delegering av budsjettdisponeringsmyndighet skal være skriftlig. 

Kommunen skal ha rutiner for tilfredsstillende oppfølging av delegert 

budsjettdisponeringsmyndighet. Når ansatte slutter eller går over i andre stillinger, bør kommunene 

ha rutiner som sikrer at rollen og tilganger endres.   

  

Før en ansatt med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, setter Reglementet for 

økonomistyring i staten4 krav om at vedkommende skal  

a. påse at det er hjemmel for disposisjonen i stortingsvedtak, tildelingsbrev eller andre vedtak 

og at disposisjonen ellers er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler  

b. påse at det er budsjettmessig dekning for utbetalingen   

c. påse at disposisjonen er økonomisk forsvarlig  

  

I praksis vil det å skulle påse at det er hjemmel for disposisjonen etter a), være å påse at vedtaket er i 

henhold til tilskuddsregelverket, dette brevet og rundskrivene på Landbruksdirektoratets nettsider. 



  Side: 11/14 

 

Informasjon om budsjettmessig dekning for tilskuddet som skal innvilges, følger av omtalen av de 

økonomiske rammene foran i dette brevet.  

  

3.2.2 Attestasjon  

Alle tilskuddsbeløp skal være attestert5 før utbetaling kan skje. Den som attesterer, skal kontrollere at 

utbetalingsforslaget stemmer med vedtaket om tilskudd (tilskuddsbrevet), og at tilskuddsmottakeren 

har sendt inn dokumentasjon der det er stilt vilkår om dette. Her menes dokumentasjon på bruken 

av tilskuddsmidlene som er sendt inn i ettertid.  

  

For tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket og produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 

jordbruket skjer attestasjon maskinelt i de elektroniske fagsystemene.   

  

3.2.3 Arbeidsdeling  

Det er stilt forholdsvis få krav til arbeidsdeling utover at den skal være forsvarlig – som følger av 

kravet til internkontroll. Minimumskravene i økonomireglementet er krav til utførelsen av 

kontrolloppgavene;  

• Den som har budsjettdisponeringsmyndighet, kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre 

utbetalinger til seg selv.  

• Registrering og endring av opplysninger om betalingsmottakere skal utføres av andre enn 

den som utøver budsjettdisponeringen.  

• Attestasjonen skal utføres av en annen enn den som har budsjettdisponeringsmyndighet og 

har bekreftet disposisjonen.  

• Den som attesterer, kan ikke attestere utbetalinger til seg selv.  

  

3.2.4 Krav til dokumentasjon  

Bekreftelsen av utøvd budsjettdisponering skal komme frem av tilskuddsbrevet. I praksis vil kravet 

være ivaretatt i de elektroniske fagsystemene.   

  

Kommunene skal kontrollere informasjon som søker sender inn som har betydning for innvilgelse av 

tilskuddet. Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte.  

  

Dokumentasjon på gjennomførte attestasjonskontroller vil som regel komme frem av det 

elektroniske fagsystemet.  

  

3.3 Kontroll av informasjon fra tilskuddsmottakere  

Kommunens skal kontrollere informasjonen mottakeren sender inn som har betydning for 

søknadsbehandlingen. Kommunen skal videre kontrollere eventuelle rapporter som 

tilskuddsmottakeren senere sender inn om måloppnåelsen. Gjennomførte kontrolltiltak skal 

dokumenteres på en tilfredsstillende måte.   

  

Kontrollen skal tilpasses den enkelte tilskuddsordningen og målet med den. Kontrollen skal ha et 

rimelig omfang i forhold til nytten og kostnadene ved kontrollen.  

  

Kommunen en skal kartlegge henholdsvis risiko for at det oppstår feil på grunn av problemer med 

fortolkning av tilskuddsvilkårene og risiko for uregelmessigheter. Ut fra en vurdering av det samlede 

risikonivået og hva som er de vesentligste risikomomentene, skal det fastsettes hvilke kontrollpunkter 

som er mest aktuelle, og hvem som skal foreta kontrollen.  
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3.4 Kontroll med tilganger til fagsystemene   

Landbruksdirektoratets elektroniske systemer har tilgangskontroller som sikrer systemets funksjoner 

og data mot uautorisert endring. Kommunen har en viktig oppgave med å kontrollere og følge opp 

tilgangene som gis til kommunens ansatte. Tjenstlig behov skal ligge til grunn for tilgangene. Det er 

Statsforvalter som godkjenner og administrerer tilgangene. Kommunen skal melde til Statsforvalter 

om tjenstlige behov for tilganger, og så raskt som mulig om endringer, f.eks. når noen slutter, endrer 

ansvarsområde, går ut i permisjon osv. Meldingen skal være skriftlig og begrunnes slik at 

Statsforvalter kan vurdere behovet og hvilke tilganger som dekker dette.  

  

Anmodning om å få tilgang eller slette tilgang for ansatt i kommunen skal sendes skriftlig fra 

overordnet leder i kommunen til Statsforvalteren ved ansvarlige for brukeradministrasjon og 

tilgangsstyring. Informasjon om hvem dette er finnes på vår nettside for kommunal 

landbruksforvaltning. Se nærmere under kapittel 2 og hver tilskuddsordning om hvilke fagsystemer 

som er aktuelle.   

  

3.5 Rapportering om svakheter og sikkerhetsbrudd   

For å håndtere sikkerheten i de elektroniske fagsystemene på en god måte, har 

Landbruksdirektoratet behov for at brukerne hos kommunene varsler om svakheter og 

sikkerhetsbrudd som oppdages.   

  

• En svakhet i et IT-system er en egenskap ved IT-systemet som potensielt kan utnyttes, slik at 

det oppstår uønskede hendelser. Svakheten kan utnyttes både ved uhell, av personer som i 

utgangspunktet ikke forsøker å skape problemer, og av personer med uhederlige hensikter.  

• Et brudd på informasjonssikkerhet er når det oppstår en uønsket hendelse som gjør at 

tilgjengelighet, integritet eller konfidensialitet for informasjon ikke lenger er tilstrekkelig 

ivaretatt.  

  

Sikkerhetsbrudd og svakheter rapporteres ved å sende e-post til: 

sikkerhet@landbruksdirektoratet.no.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Olav Sandlund (e.f.) 

direktør landbruk 

  

 

Ingrid Knotten Haugberg 

fagsjef skog og utmark 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

  

mailto:sikkerhet@landbruksdirektoratet.no
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Tildeling av de ulike tilskuddsmidlene til kommunene i Vestfold og Telemark 2023  

  Tilskuddsordning  

Kommune  NMSK * -  
vei, taubane 
o.a.  

NMSK - 
skogkultur  

SMIL  Drenering  Tiltak i beite-
områder  

Utvalgte 
kultur-
landskap  

3801 Horten  40 000  60 000  600 000  600 000      

3802 Holmestrand  250 000  800 000  1 000 000  800 000  20 000    

3803 Tønsberg  20 000  600 000  1 900 000  2 500 000      

3804 Sandefjord  250 000  700 000  1 800 000  1 500 000      

3805 Larvik  250 000  1 300 000  1 700 000  1 500 000  20 000  300 000  

3806 Porsgrunn  40 000  150 000  250 000  100 000      

3807 Skien  500 000  800 000  900 000  500 000      

3808 Notodden  700 000  900 000  400 000  60 000  10 000    

3811 Færder  20 000  50 000  500 000  400 000    700 000  

3812 Siljan  40 000  220 000  200 000  120 000  50 000    

3813 Bamble  40 000  250 000  200 000  120 000      

3814 Kragerø  40 000  100 000  200 000  60 000    500 000  

3815 Drangedal  1 000 000  300 000  150 000  60 000      

3816 Nome  100 000  450 000  600 000  400 000  10 000    

3817 Midt-Telemark  600 000  450 000  900 000  800 000  40 000    

3818 Tinn  250 000  300 000  150 000  60 000  50 000    

3819 Hjartdal  40 000  100 000  250 000  100 000  40 000  1 000 000*  

3820 Seljord  50 000  70 000  250 000  60 000  70 000    

3821 Kviteseid  40 000  150 000  250 000  60 000  40 000    

3822 Nissedal  40 000  200 000  150 000  60 000  40 000    

3823 Fyresdal  350 000  350 000  250 000  120 000  40 000    

3824 Tokke  100 000  150 000  400 000  125 000  80 000    

3825 Vinje  40 000  300 000  500 000  100 000  70 000    

Totalt tildelt 
kommunene  

4 800 000  8 750 000  13 500 000  10 205 000  580 000  2 500 000  

Tildelt 2023 fra LMD  6 000 000  8 000 000  13 800 000  7 000 000  610 000  2 500 000  

Overført fra 2022  255 590  1 580 182  229 213  8 383 353  0  17 874  

Samlet ramme  6 255 590  9 580 182  14 029 213  15 383 353  610 000  2 517 874  

Ikke fordelt  1 455 590  830 182  529 213  5 178 353  30 000  17 874  

*LUF-midler (Landbrukets utviklingsfond)   
**Tildeling UKL til Hjartdal gjelder UKL Hjartdal/Svartdal og omfatter også Seljord kommune.  
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Kopi til: 

Landbruksdirektoratet Postboks 56 7701 STEINKJER 

 

Mottakerliste: 

Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Drangedal kommune Gudbrandsvei 7 3750 DRANGEDAL 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Midt-Telemark kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

 


