
 
Klima og miljøprogrammet for Telemark 2015 – Retningslinjer for fylkesvise tiltak. 

Tilskudd fra Klima- og miljøprogrammet forvaltes av Landbruksdirektoratet (sentrale tiltak) og 

fylkesmannsembetene (fylkesvise tiltak). Vi viser til nettsiden til Landbruksdirektoratet: 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/om-klima-og-miljoprogrammet .  

I Telemark er det spesielt ønskelig med søknader innenfor følgende emner: jordkvalitet og jordvern, 

reduksjon av avrenning fra jordbruket, klimatilpasning og miljøutfordringer i landbruket og 

klimanøytral matproduksjon nær byene. Tiltak bør rettes inn mot en robust matproduksjon med økt 

produktivitet.  

Søknader innen Klima- og miljøprogrammet vil bli vurdert etter faglig innhold, gjennomføringsevne, 

samarbeidspartnere og kostnader. For alle tiltak legger vi vekt på konkrete og målbare resultater, 

spesielt for tiltak som primært gjelder kunnskapsformidling. Finansering av prosjektet krever 

egenandel. Egenandel vil variere i forhold til prosjektets innhold, formål og/eller annen 

finansieringskilde. Tiltak som bidrar til et eller flere av følgende mål prioriteres: 

I. Jordkvalitet og jordvern.  

1. Tiltak som bidrar til å øke kunnskap om jordbruksarealer og jordtyper i forhold til egnethet 

for ulike produksjoner. Dette i forbindelse med å verne de gode jordbruksjordene mot 

omdisponering til utbyggingsformål.  

2. Tiltak som bidrar til å øke kunnskap om jordsmonn i forhold til betydning jordsmonnen har 

for lokalproduksjon av landbruksprodukter.  

 

II. Reduksjon av næringsavrenning. 

1. Styrke kunnskapen hos næringen og forvaltningen om betydning grøftetiltak har for å 

kunne øke avlingene. 

2. Tiltak som kan bidra til økt kunnskap og bevissthet for å kunne redusere faren for erosjon 

og avrenning av næringsstoffer til vassdrag.  

 

III. Klimatilpasning og miljøutfordringer i landbruket 

1. Forbedre jordstrukturen og bidra til direkte økning av produktivitet i landbruket (avling) 

2. Styrke praktisk kunnskapsgrunnlag om landbrukstilpasning ved klimautfordringer 

 

IV. Initiativer som har fokus på klimanøytral og klimatilpassede matproduksjon nær byene, som 

bidrar til å synliggjøre merverdien av «grønnere» byer og som rettes inn mot en profesjonell 

økning av matproduksjon. 

 

V. Andre tiltak som bidrar til å oppnå nasjonale mål innen klima og miljø. 

Målgruppe for midlene: Kommunal landbruksforvaltningen, og landbruksorganisasjoner eller 

institusjoner som bidrar med viktige innspill/tiltak til næringen.   

Søknadsfrist: 01. april 2015. 
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