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Til kommunene

Tildeling av midler for 2014 til drenering, spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
I dette brevet gis kommune i Sør-Trøndelag en innvilgingsramme for 2014 for
henholdsvis:




Tilskudd til drenering
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Inkludert resirkulerte midler har vi følgende rammer til disposisjon i SørTrøndelag for 2014:
Til fordeling til kommunene
 Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL):
 Tilskudd til drenering

5,50 mill. kr
9,20 mill. kr
8,95 mill. kr

Til innvilging hos Fylkesmannen
 Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
 Vegvedlikehold
 Skogbruksplanlegging:
 Kystskogbruket:
 Investeringsstøtte til organisert beitebruk:

7,70
0,65
6,20
0,33
1,00

mill.
mill.
mill.
mill.
mill.

kr
kr
kr
kr
kr

Vedlagt følger en oversikt over tildelt innvilgingsramme til den enkelte kommune
for 2014 (vedlegg 1).
I tillegg til tildelt ramme, vil saker med beløp som inndras i 2014 være
tilgjengelige for innvilging av nye saker i 2014. Den tildelte ramma sammen med
eventuelt inndratte saker i 2014 er det totale beløpet kommunene har til
rådighet for innvilging i 2014.
Nærmere om de enkelte ordningene
Kommunenes formelle grunnlag for å fatte vedtak om tilskudd til Drenering,
SMIL og NMSK under disse ordningene ligger i følgende forskrifter:

Embetsledelse og
administrasjonsstab

Kommunal– og
samordningsstab

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Justis- og
beredskapsavdeling

Landbruk og
bygdeutvikling

Miljøvernavdeling

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Oppvekst- og
utdanningsavdeling

Sosial- og
helseavdeling
Telefaks 73 19 93 01

Organisasjonsnummer: 974764350
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Forskrift om drenering
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket

Fylkesmannen minner spesielt om mulighetene til å stille vilkår i forbindelse med
vedtak om innvilging av tilskudd.
Tilskudd til drenering
LMD har utarbeidet ny forskrift for grøftetilskudd med en ramme på 100 mill pr
år for 2013 og 2014 for hele landet. Fylkets andel er 7,1 mill for begge år.
Forskriften kom sent i 2013, men kommunene har forvaltet ordningen på en god
måte i 2013 uten store problemer. For 2014 er det ingen grunn til å endre
denne gode praksis. Det kan oppstå behov for presiseringer i forhold til
regelverket som Fylkesmannen er behjelpelig med å avklare. Forskrift og
fastsettelsesbrev fra LMD finnes på hjemmesidene til SLF, LMD og på lovdata.no
Kommunene i Sør-Trøndelag har etter første år med tilskudd til drenering, pr.
15.nov. 2013, innmeldt et samlet behov for 2014 på 8,195 mill til grøftetiltak.
Tildelingen til Sør-Trøndelag for 2014 er på 7,1 mill som er det samme som i
2013. I tillegg har vi overført ubrukte midler fra 2013 på i alt 1.850 mill. Samla
sum til rådighet er derfor for 2014: kr 8 950 202.
Fylkesmannen har fordelt 7,9 mill av tilgjengelige midler til grøftetilskudd på
kommunene. Vi har altså vel 1. mill til fordeling basert på innmeldte behov pr
1.september. Husk å melde økte behov innen fristen 1.sept.!
I tillegg viderefører vi praksis med innrapportering av forbruk fram til
1.november. Da vil vi omfordele midlene slik at mest mulig av midlene brukes
opp.
Fordelingsnøkkel grøftetilskudd. Vi har lagt to faktorer til grunn for fordeling av
grøftetilskuddet til kommunene i Sør-Trøndelag:
1. Kommunenes innmeldte behov per 15. nov 2013 for midler til grøfting i
2014
2. Kommunenes andel av fulldyrket areal, der kornareal, grønnsaks- og
potetareal er tillagt dobbelt vekt. Arealoppgavene ved søknad om
porduksjonstilskudd er lagt til grunn i beregningen.
3. Kommunens forbruk i 2013
Vi oppfordrer kommunene til fortsatt å ha fokus på grøfting. Kommunene i fylket
har god oversikt over grøftebehovet og er viktige pådrivere for enda mer
grøfting i sin kommune i 2014. Fylkesmannen deltar gjerne på møter og
arrangement i regi av kommunene som gjelder grøfting, forurensing og god
agronomi, og vil også følge opp ordningen gjennom sesongen med informasjon
og litt påtrykk slik at flere brukere søker om grøftetilskudd.
Vi oppfordrer også næringa til å starte planlegging av grøftetiltak så tidlig som
mulig. Grøftebrosjyren utarbeidet av fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan legges
til grunn. Denne kan lastes ned fra vår hjemmeside. Søknadsskjema og
veiledning om Miljøplan 2 kan lastes ned fra SLF’s hjemmesider.
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SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket
Kommentarer til forbruket i 2013:
Rapporter på forbruket av SMIL-midlene i 2013 viser at det fortsatt er stor
interesse for iverksetting av spesielle miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag.
2013 ble det innvilget 10,7 mill til slike tiltak i Sør-Trøndelag. Gjenstående rest
(til sammen kr 128 530,-) er overført til fordeling i 2014. Kommunene og
næringa fortjener ros for effektiv bruk av midlene!
Fylkesmannen er også veldig fornøyd med at andel SMIL- midler til tiltak mot
forurensing fortsatt er på vei opp. Vi registrerer også økt interesse for å
restaurere og ta ibruk gammel kulturmark til beite. Disse trendene er i tråd med
de prioriteringene fylkesmannen satte for fordeling av SMIL-midler til kommunen
i 2013.
Prioriteringer ved fordeling til kommunene i 2014:
Ved årets fordeling av SMIL-midler til kommunene har vi lagt til grunn de
prioriteringene som fremgår av den enkelte kommunes tiltaksstrategi og
innmeldte behov fra kommunene for SMIL-midler per 15. nov 2013. Årets
rammer for tildeling til kommunene i Sør-Trøndelag på 9,2 mill. Samlet har
kommunene i Sør-Trøndelag meldt inn behov for 17,7 mill til SMIL tiltak i 2014.
Dette innebærer at alle kommunene også i år må foreta en hard prioritering av
tiltak.
De de landbrukspolitiske måla om økt matproduksjon og bærekraftig landbruk jf
Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken–Velkommen til bords gir
retningen for vår tildeling av SMIL-midler til kommunene også i 2014.
Vi viser også til føringer i fullmaktsbrevet fra SLF for 2014 – forvaltning av
landbrukspolitiske virkemidler (brev av 17.1.2014). Jf fullmaktsbrevet skal
fylkesmannen bidra til at
- kommunene prioriterer SMIL-tiltak med best mulig miljøeffekt
- aktivitetsfremmende forvaltning av SMIL-midlene
- målretta SMIL-tiltak prioriteres i de vannområdene som har godkjente
tiltaksplaner for første planområde (2010-2015)
- kulturlandskaps-, natur- og kulturverdier utvikles i en næringsmessig
sammenheng
- det ryddes opp i utgåtte arbeidsfrister og ansvar, og at inndratte midler
for ordningen omfordeles til kommuner med god resultatoppnåelse
- de kommunale tiltaksstrategiene er i tråd med det regionale
miljøprogrammet
Med bakgrunn i dette har vi i år prioritert SMIL- midler til kommuner som
1. har vist høy aktivitet og god resultatoppnåelse innenfor SMIL ordningen i
2013
2. prioriterer hydrotekniske tiltak og ulike tiltak mot forurensing
3. prioriterer miljøtiltak i jordbruket på aktive gårdsbruk og som bidrar til
målet om økt matproduksjon
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Omfordeling av midlene gjennom året
Vi gjør oppmerksom på at vi setter av kr 800 000,- av SMIL midlene på
fylkesrammen til fordeling på kommunene etter 1. september. Kommuner med
høy aktivitet får da en mulighet til å be om ekstra tildeling.
NB! For mest mulig effektiv bruk av midlene i 2014 vil fylkesmannen trekke inn
SMIL- midler som ikke er innvilget innen 1. november og omfordele til
kommuner med udekte behov. Fram til 1. nov gjelder det at inndratte saker
legges til det beløpet kommunen har til rådighet for innvilgning.
Avklaringer angående SMIL
En av Fylkesmannens roller er å kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i
tråd med forutsetningene, jfr. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket (§ 9). Kommunen har stor frihet til å prioritere mellom tiltak innenfor
kommunens tiltaksstrategi, men i tilfeller der det prioriteres tiltak som ikke er i
tråd med regelverket vil fylkesmannen stramme inn virkemiddelbruken.
Fylkesmannen vil samtidig peke på handlingsrommet som ligger i forskriften, og
oppfordrer til at det blir brukt til det beste for miljøet og jordbruket i SørTrøndelag.
Jf fullmaktsbrevet fra SLF skal fylkesmannen se til at de kommunale
tiltaksstrategiene er i tråd med det regionale miljøprogrammet. Med bakgrunn i
dette vil vi trekke fram enkelte avklaringspunkter kommunene kan merke seg.
Tiltak mot forurensing: Mange kommuner melder om behov for midler til
hydrotekniske tiltak og tiltak mot forurensing. Fylkesmannen har prioritert
midler til dette i 2014. For kommuner i vannområdene med godkjente
tiltaksplaner for første planområde (2010-2015) bør tiltak som kommer inn
under tiltaksplanene prioriteres. Tiltaksprogrammet for Sør-Trøndelag ligger på
www.vannportalen.no.
Vi ser at flere kommuner har økt tilskuddssatsen for hydrotekniske tiltak og
tiltak mot forurensing. Dette er i tråd med fylkesmannens anbefaling. Jf
forskriften kan det gis engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent
kostnadsoverslag på alle tiltak.
Rundskriv 7/2005 Forvaltning av forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket
lister opp ulike tiltak som kan komme inn under SMIL ordningen. Her er også
omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv
planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer nevnt. SMIL-midlene blir
per i dag lite utnyttet til slike tiltak, men ordningen åpner altså opp for det.
Spesielt kan tiltaket kan være aktuelt å vurdere i prioriterte vannområder.
Tiltaket bør da ha varig perspektiv og forutsetter at arealet utnyttes til
beite/forproduksjon.
Vedlikehold turstier: Åpne ferdselsårer i kulturlandskapet har god effekt på
folkehelsa i områder der det bor mange mennesker. I områder med bynært
landbruk vil bonden også trolig ha større behov for å kanalisere trafikken slik at
den ikke blir til hinder for driften. Jf rundskriv 7/2005 kan SMIL brukes til
etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av turstier i kulturlandskapet.
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Fylkesmannen oppfordrer til at kommunene tar ibruk handlingsrommet
rundskrivet legger opp til når det er behov for vedlikehold av turstier i
jordbrukslandskapet.
Bygninger i kulturlandskapet: Bruk av SMIL-midler til bygninger kan forsvares
når tiltaket bidrar til å ivareta kulturminner og kulturmiljøer i
jordbrukslandskapet. Freda og verneverdige bygninger er inkludert her. Vi kan
ikke se at rivning av falleferdige bygninger kommer inn under
tilskuddsordningen. Bruk av SMIL-midler til bygninger bør skje i samarbeid med
regional kulturminnemyndighet.
Enkelte kommuner melder om store behov for midler for å ivareta bygninger i
kulturlandskapet, men fylkesmannen har ikke prioritert å fordele SMIL-midler til
inndekking av dette i 2014. For slike tiltak kan det være aktuelt å søke på
tilskuddsordningen hos Norsk kulturminnefond. Ordning er dårlig utnyttet i SørTrøndelag, bortsett fra på Røros, men kulturminnefondet ønsker seg flere
søknader fra Sør-Trøndelag. Vi oppfordrer derfor kommunene til å ta kontakt
med kulturminnefondet for mer info om ordningen, eventuelt invitere dem til
møter i kommunen der tiltak i kulturlandskapet er tema.
Fjell-landbruket
Tydal, Røros og Holtålen ønsker å bruke SMIL-midler til planlegging og
tilrettelegging i forbindelse med prosjektet Aktivt fjell-landbruk. Vi har ikke
prioritert å tildele SMIL-midler til dette i år. Vi viser her til at kommunene vil få
øremerka midler fra Staten som skal gå til planlegging og tilrettelegging i dette
prosjektet.
Vi ser imidlertid at disse kommunene vil få behov for midler til å støtte opp om
konkrete miljøtiltak i jordbruket som oppfølging av prosjektet. Fylkesmannen vil
prioritere dette ved senere tildeling. Vi ber her om at kommunene synliggjør
koblingen mellom prosjektet «aktivt fjell-landbruk» og de aktuelle SMIL-tiltakene
når de melder inn behov for midler.
Tilskudd til tiltak i beiteområder
Om ordningen
Tilskuddsordningen «tiltak i beiteområder» avløser den gamle ordningen
«tilskudd til investeringer i organisert beitebruk» og reguleres av ny forskrift;
Forskrift for tilskudd til tiltak i beiteområder. Det er laga nytt søknadsskjema og
rundskriv som omhandler ordningen. Regelverk og søknadsskjema ligger på
hjemmesidene til SLF.
Det er ikke store endringene med den nye ordningen. Formålet er fortsatt 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 investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til
beitebruk. Mobile investeringstiltak inngår også her. Eksempler på slike
investeringer kan være sperregjerder, ferister, bruer, gjeterhytter, sanke- og
skilleanlegg, anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier, saltsteinsautomater,
transportprammer og elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder,
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merkesavlesere, findmysheep mv.). På oppfordring fra Åfjord kommune har vi
bedt SLF om å utdype hva som kan komme inn under «utbedring av drifteveier».
Når vi får svar på dette vil vi sende det ut til alle kommunene i Sør-Trøndelag. I
fullmaktsbrevet fra SLF for 2014 – forvaltning av landbrukspolitiske virkemidler
(brev av 17.1.2014) er det presisert at tilskudd til e-sporingsenheter i
rovdyrutsatte områder må sees i sammenheng med bruk av tilskuddsordningen
for forebyggende og konfliktdempende tiltak over Klima- og miljø
departementets budsjett.
Ordningen åpner også opp for at det kan gis tilskudd til planleggings- og
tilretteleggingsprosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av
utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Eksempler på slike tiltak er:
planlegging og prosjektering av faste installasjoner, ny organisering av beitelag
og utmarksbeiteområder, prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk
og rasjonell utnyttelse av beitene, tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som
kan bidra til effektiv og god beitebruk, utarbeidelse av planer (beitebruksplan,
tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite og vegetasjonskartlegging.
Kommunens rolle
Det er fylkesmannen som innvilger tilskuddet, men kommunene skal vurdere
tiltaket før søknad om tilskudd sendes inn. For enkelte større anlegg kan for
eksempel bestemmelsene i plan og bygningsloven komme til anvendelse. Det er
kommunens ansvar å vurdere om tiltaket er innenfor de kommunale
bestemmelsene. Fylkesmannen vil også vite om tiltak i beiteområder kan sees i
sammenheng med SMIL-tiltak kommunen ønsker å prioritere.
Fylkesmannen vil prioritere søknader fra beitelaga og som fremmer fellestiltak i
beiteområdene. Fra enkelte kommuner er alle søknadene fra beitelaga svært
godt forberedt og i tråd med formålet for ordningene. Vi ser at kommunen som
tilrettelegger er avgjørende for dette. Slike søknader blir prioritert. Kommunens
vurdering av tiltaket tillegges stor vekt.
Rammen for 2014
Sør-Trøndelag er tildelt 1 mill. i tilskudd til tiltak i beiteområder i 2014. Med
gjenstående midler fra 2013 har vi en samlet pott på 1,2 mill til tiltak i
beiteområder i Sør-Trøndelag i 2014. Søknadsfristen for tilskudd til tiltak i
beiteområder i 2014 ble satt til 15. februar. Vi ber kommunene sende inn
søknadene så fort vurderingene er ferdig. Vi gjør oppmerksom på at enkelte
søknader fra beitelaga i fjor ble ikke ferdigbehandla i løpet av 2013.
Fylkesmannen har overført disse til i 2014 og de vil bli vurdert sammen med
årets søknader.
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
De målsettinger på skogbruksaktivitet som framgår av kommunenes
tiltaksstrategier er positivt høyt. Skal måltallene nås er skogfond viktig i
finansiering av tiltakene. Høy avvirkning i 2013 og ei noe lavere ramme gir etter
Fylkesmannens mening det nødvendig med økt spissing av virkemidlene inn mot
foryngelse og skjøtselstiltak. Med høy aktivitet kreves det at kommunene har
oppfølging av rekkefølgen på innkomne søknader.
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Vi har svært gode erfaringer fra 2013 med å sette av ei fylkesramme til senere
fordeling i løpet av året. Det vil også i 2014 bli satt av ei slik ramme som
fordeles til kommunene etter behov.
I tildelingen har vi lagt vekt på:



Prioritering av foryngelse gjennom planting etter avvirkning 2013.
Prioritering av ungskogpleie.

Skogkultur
Fylkesmannen har registrert en nedgang i både plantetall og ungskogpleie i
2013. Med den økning av avvirkninga vi hadde i 2013 forventer Fylkesmannen
økt fokus på planting i 2014, men også at innsats rettes mot arealer som ikke er
tilplantet eller tilfredsstillende tilrettelagt for naturlig foryngelse. Vi viser her til
Standard for utplantingstall i Trøndelag og behov for oppfølging av avvik i
forhold til foryngeslesplikten.
Nivået på ungskogpleie er fortsatt for lavt i de fleste kommuner og for fylket sett
under et. Arealer med behov for ungskogpleie er dermed stort med et klart
behov for betydelig økning i aktivitetsomfanget. Både kommunenes måltall og
avsatte NMSK- midler på 1,2 mill. kroner i kommunene tilsier en økning i
aktiviteten på ungskogpleie
Tynning
På bakgrunn av erfaringene fra den siste tids stormer ber Fylkesmannen
kommunene om å gå nøye gjennom kriteriene for tilskudd til tynning. Tynning er
først og fremst et skjøtselstiltak. Tidspunktet for tynning, om bestandet er
avstandregulert, eksponering, tynningsuttak etc. vil være viktig å vektlegge.
Andre tiltak i skogbruket
Det forutsettes at tiltakene er innenfor det fastsatte regelverket. § 8 ”Andre
tiltak” hjemler først og fremst aksjonsrettede skogkulturprosjekter og fellestiltak
for økt avvirkning av skogsvirke til bioenergi.
I tiltaktsplanene registrerer vi noen kommuner med planer om ulike former for
oppsøkende virksomhet. Fylkesmannen er opptatt av at tiltak m.h.t. oppsøkende
virksomhet beskrives på en god måte, har klare målsettinger i forhold til resultat
som skal oppnås og er godt koordinert med aktiviteten i de lokale nettverkene i
LENSA. Fylkesmannen vil gjerne ha kopi av prosjektplaner for oppsøkende
virksomhet til orientering. Fylkesmannen ber også om at arbeidsfristene
overholdes for å unngå opphopning av midler.
Midlene til skogkultur er for 2014 redusert. Med forventet høy planteaktivitet må
midlene disponeres nøye. Tilskuddsmidler til «andre tiltak» bør av den grunn
begrenses.
Tilskudd til Skogsveier og Taubane, hest o.a.
Innkludert overførte midler utgjør ramma kr 8,35 mill. En andel av ramma
fordeles på søknader fra 2013 som ikke ble innvilget pga manglende midler på
slutten av året. Den totale ramma fordeles slik på de enkelte ordninger:
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Formål
Disponibelt
Innvilgning til veg, søknader
fra 2012
Avsatt til tilrettelegging
Avsatt til taubane
Avsatt til driftstilskudd
Disponibelt til veg

Beløp
Merknader
8 350 000
715 000
600 000
2 100 000
400 000 Gjelder Fosen, Ytre kyst og
Agdenes
4 535 000

Det vil ikke være aktuelt å gå ut over ramma for de enkelte tiltak. Eventuelt
ubrukte midler til taubane og driftstilskudd gjøres disponibelt til veg.
Fylkesmannen har revidert overordnede retningslinjer som grunnlag for
håndtering av tilskuddssøknader på disse områdene. Retningslinjene er
sendt i egen e-post og legges også ved dette brevet. Kommunene bes
om å sette seg nøye inn i retningslinjene.
Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Fylkesmannen er tildelt egen ramme for tilskudd til skogbruksplanlegging med
miljøregistreringer med 6,0 mill. kroner. Fra 2013 er det overført 0,23 mill.
kroner. Stor usikkerhet med hensyn til muligheter for tømmerleveranser fra
kommuner uten miljøregistreringer etter 1.1.2016, gjør at det er
maktpåliggende å prioritere innsats mot skogbruksplanlegging.
Skogbruksplanmidlene prioriteres derfor til kommuner der skogeierene tidligere
ikke har fått tilbud om MiS registreringer og til kommuner med de eldste MiS
registreringene.
Tilskuddsmidlene for 2014 prioriteres til hovedprosjekt i Holtålen, Rennebu,
Skaun, Roan og Osen. Eventuelle ledige midler, vil bli brukt til
oppstart/delbevilgning til fellesprosjekt i Hemne/Snillfjord/Agdenes/Hitra,
Bjugn/Rissa/(Leksvik) og Selbu.
Administrative rutiner
Tilskuddsforskriftene for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket og Spesielle
miljøtiltak i jordbruket setter noen krav til formelle prosedyrer i kommunens
saksbehandling ved håndtering av tilskuddssøknader.
Skjemaer:
Nyeste utgave av skjema skal benyttes. For tiltakstypene tynning og andre tiltak
under NMSK forskriften, kan kommunen fastsette egne retningslinjer og rutiner
inkl. bruk av skjema og søknadsfrister. For driftstilskudd inkl. taubane er det
utarbeidet eget søknadsskjema som vedlagt.
Innsending av NMSK- saker til Fylkesmannen:
Alle saker om miljøtilskudd, driftstilskudd, prosjektsøknader og
skogsveier etter NMSK forskriften skal sendes til følgende Epostadresse: fmstoks@fylkesmannen.no
For veger skal kommunene fra og med 2014 registrere alle søknader om bygging
av landbruksveg i ØKS. Søknader om tilskudd til veg vil ikke behandles før
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vegene er registrert under menyen Veier/Ny landbruksvei. Når søknaden er
behandlet i kommunen skal den godkjennes eller avvises i samme skjermbilde
Innsending av Drenerings- og SMIL-saker til Fylkesmannen:
Kommunene gjør generelt et godt arbeid ved innsending av søknader og vedtak
om innvilging av tilskudd til Fylkesmannen.
Tidsfristen for innsending av vedtak overholdes, men vi vil likevel bemerke at
mange kommuner fordeler hovedandelen av SMIL- midlene først i siste del av
november. Kommuenen var også seine med innvilging av dreneringssakene i
2013, men dette skyldtes at forskrft og søknadsskjema kom seint på plass.
Hastverkarbeid mot slutten av året medfører også større risiko for
feilregistreringer. I og med at vi legger rapporter fra fjorårets forbruk til grunn
for neste års fordeling av SMIL-milder kan feil i registering av tiltak påvirke årets
tildeling.
Ved innsending av vedtak om tilskudd skal utfylt søknadsskjema med kommunes
påtegning skal være vedlagt vedtaket. Kommunen må kontrollere at
søknadsskjema er korrekt og fullstendig utfylt av søker før innsending til
fylkesmannen.
Ved innsending av saldokort for utbetaling: Kontroller at riktig kontonummer er
oppført i saldokortet. 25 % holdes igjen til tiltak er sluttfrørt. Det er ikke
nødvendig å sende med vedlegg til saldokortet.
Ved innsending av SMIL- og dreneringssaker ber vi om at følgende epostadresse blir benyttet: fmstSATURN@FYLKESMANNEN.no.
Inntrekking av midler – tildeling
Muligheter for å omdisponere ledige midler mot slutten av året i en kommune til
fordel for gode tiltak i en annen fungerte bra i 2013. Vi legger opp til offensiv
bruk av midlene også i år og dette krever god oversikt over forbruk, budsjettert
forbruk og vilje til omdisponering av midler til andre kommuner med høy
aktivitet i 2014.
Vi vil be kommunene følge nøye med den rammen de disponerer og påse at det
ikke innvilges mer i tilskudd enn hva kommunen har av disponible midler.
Eventuelt overforbruk vil trekkes fra neste års tildeling.
Arbeidsfrister
For å få størst mulig effekt av tilskuddsmidlene, bør tiltak det er innvilga midler
til gjennomføres så raskt som mulig, uten at det går på bekostning av kvaliteten
på tiltakene. På SMIL er det registrert et utgående ansvar på 22 mill. kr. og på
veger 12,2 mill. kr.
Slf har bedt om at fylkene må følge opp arbeidsfristene for tilsagn registrert i
fagsystemene. Fylkesmannen ønsker derfor en kraftig innskjerping av at
praksisen med utsettelse av arbeidsfrister. Saker skal normalt innvilges for 3 år,
så sant kommunen ikke har satt kortere frist. Etter søknad kan arbeidsfristen
kun forlenges en gang og med maksimalt 2 år. For tiltak som ikke kommer i
gang innen opprinnelig arbeidsfrist bør det imidlertid etableres praksis for at
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midlene trekkes inn og evt innvilges på nytt på grunnlag av ny søknad. Dette vil
virke skjerpende og bidra til en effektiv bruk av midlene. For skogkultur og
tilskudd til miljøtiltak skal tiltakene være gjennomført innen maksimalt 2 år.
Kontroll
Det følger av forskriftene for SMIL og NMSK at kommunen skal kontrollere at
bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med forutsetningene. For tiltak til
skogkultur, miljøtiltak og andre tiltak (jfr. §§ 4, 6 og 8 i forskrift om nærings- og
miljøtiltak i skogbruket) anses det nødvendig at minimum 10 prosent av
tiltakene skal kontrolleres. Vi ber kommunene om å følge opp dette. Statens
landbruksforvaltning ser det som viktig at Fylkesmannen prioriterer forvaltningskontroll i kommunene.
I tillegg er kommunene for 2014 pålagt å gjennomføre kontroll etter forskrift om
bærekraftig skogbruk og gjennom miljø og resultatkontroll foryngelse. Disse
kontrollene vil bli iverksatt gjennom eget brev.
Kontakt gjennom året
Kommunene er, sammen med de lokale faglaga innen jord- og skogbruk de
viktigste aktørene for å sikre ei lokal oppfølging av landbrukspolitikken.
Fylkesmannen vil også i år bidra til at det sikres en god dialog mellom oss og
kommunene.
Fylkesmannen vil som tidligere arrangere regionsamlinger for skogansvarlige i
oktober.
Frister
- 1. april og 1. november: Søknad om tilskudd til skogsveger
- 1. september: Innsending av behov for tilleggsbevilgning for SMIL 2013
- 1. november: Omfordeling av grøftetilskudd og SMIL
- 16. november: Innsending av tiltaksstrategier og tilskuddsbehov for 2012
- 29. november: Innsending av innvilga saker for registrering og utbetaling
over Saturn/SKAS (Dreneringstilskudd, SMIL, tiltak i beiteområder, NMSK
miljøtiltak, tynning, andre tiltak, veger og taubaner)
- 12. desember: Siste frist for anvisning av tilskudd til skogkultur over
WEBSKAS
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Med hilsen

Jan-Yngvar Kiel (e.f.)
ass. landbruksdirektør

Aage Storsve
fylkesskogmester
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