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Kommunene i Sør-Trøndelag

Tildeling av midler 2017 - Drenering, Spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
I dette brevet gis kommune i Sør-Trøndelag en innvilgningsramme for 2017 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 2017:
Til fordeling til kommunene
 Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL):
 Tilskudd til drenering

5,45mill. kr
7,75 mill. kr
3,53 mill. kr

Til innvilgning hos Fylkesmannen
 Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK):
 Skogbruksplanlegging:
 Tiltak i beiteområder (organisert beitebruk):

13,8 mill. kr
3,10 mill. kr
0.95 mill. kr

Vedlagt følger en oversikt over tildelt innvilgningsramme til den enkelte
kommune for 2017 (vedlegg 1).
I tillegg til tildelt ramme, vil saker med beløp som inndras i 2017 være
tilgjengelige for innvilgning av nye saker i 2017. Den tildelte ramma sammen
med eventuelt inndratte saker i 2017 er altså det totale beløpet kommunene har
til rådighet for innvilgning i 2017.
Kommunenes formelle grunnlag for å fatte vedtak om tilskudd til Drenering,
SMIL og NMSK under disse ordningene ligger i følgende forskrifter:




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

Fylkesmannen minner også om mulighetene til å stille vilkår i forbindelse med
vedtak om innvilgning av tilskudd til SMIL og NMSK.

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Organisasjonsnummer: 974764350
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Nærmere de ulike ordningene:

Tilskudd til drenering
Gjeldende jordbruksavtale for 2017 reduserte bevilgningene til
dreneringstilskudd fra 80 mill til 58 mill. Utnyttelsen av ordningen er fremdeles
svak både i vårt fylke og på landsbasis og det står betydelige beløp på konto.
For Sør-Trøndelag fikk vi for 2017 tildelt 1 mill i friske midler. Inkludert
udisponert ramme for 2016 er det kr. 3,53 mill til rådighet for 2017.
Denne rammen er nå fordelt på kommunene etter innkomne meldinger om
antatt behov, samt justering for arealgrunnlag og forbruk de siste år i hver
kommune. Skjemaet er lagt ved og viser våre vurderinger. Ingen kommune
har i 2016 forbrukt mer enn sin tildeling. Dersom det skulle skje i 2017 vil vi
omfordele etter rapportering i oktober slik at alle tiltakssøknader kan behandles.
Som det går fram av tabellen brukte vi knappe 1,7 mill i 2016. Mange
kommuner har et arealgrunnlag som tilsier langt større bruk av midlene i
dreneringsordningen. Vektet areal i tabellen er kommet fram ved at åpen åker er
vektet dobbelt og summert med anna dyrka mark. Kommuner med stort
kornareal vil derfor ha relativt høg sum tildelte midler.
Vi er klar over at årlige klimavariasjoner og låg tilskuddssats er gitt som viktige
forklaringer på utnyttelsesgraden.
Her er en enkel tabell som viser bruken av midlene i vårt fylke så langt siden
oppstarten i 2013:

År
2013
2014
2015
2016
2017

Tildelt ST
7,1
7,1
0,7
1,0
1,0

Til rådighet
7,1
8,9
5,68
3,92
3,53

Innvilget i
kommunene
5,3
4,0
2,79
1,69

Overført til
neste år
1,8
4,98
2,9
2,53

Drenering og forholdet til SMIL- og RMP-ordningene.
Dreneringsforskriften omhandler i første rekke tiltak som forbedrer
vannhusholdningen på dyrka mark og dermed økt avlingspotensial.
Ordningen hører altså til i den ordinære jordbruksdrifta og gjelder tiltak på dyrka
mark som gjør at nedbør dreneres effektivt på overflaten eller gjennom
grøftesystemet. Tiltakene bør sees i sammenheng med SMIL-tiltak som ofte
omfatter hydrotekniske tiltak oppstrøms eller nedstrøms med ekstra målsetting
om klima- eller miljøgevinster.
RMP-ordningen er også et miljøprogram som er innrettet slik at ønsket adferd i
driftsmåten gir rett til tilskudd. Flere av tilskuddene I RMP er innrettet for å gi
gevinster i form av redusert avrenning fra jordbruksarealer. For søker av
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dreneringstilskudd er det viktig å lage en plan der disse ordninger kombineres
best mulig.
Drenering og Vannforskriften
De første handlings- og tiltaksplaner for tiltak i vassdragene i fylket er ferdige og
vil etter hvert bli iverksatt i kommunene. De fleste tiltakene i
dreneringsforskriften er tiltak som kan brukes får å nå målet om god
vanntilstand i våre vassdrag innen 2021. Alle oppstrøms tiltak for god
vannforvaltning og optimal jord- og plantekultur vil derfor ha effekt.

SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket
Etter jordbruksoppgjøret i 2016 ble rammen for SMIL satt til 95 mill. kroner i
2017. Dette er samme beløp som i 2016. I tillegg ble det bestemt at eier av
landbrukseiendom som leier bort alt areal også kan søke SMIL-tilskudd så lenge
det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen. Endringen gjelder
fra 1.1.2017. Mer informasjon om hva denne endringen innebærer finner dere
på hjemmesiden til landbruksdirektoratet.
I jordbruksoppgjøret var det også enighet om at god håndtering av overflatevatn
og større dimensjonering av hydrotekniske anlegg er viktige klimatilpasningstiltak. Hydrotekniske tiltak skal derfor gis større prioritet ved fordeling av midler.
Vi viser her til brev fra landbruksdirektoratet av 6.7.2016 med informasjon om
jordbruksoppgjøret i 2016.
Kommentarer til forbruket av SMIL i 2016:
Rapporter på forbruket av SMIL-midlene i Sør-Trøndelag i 2016 viser at det
fortsatt er stor interesse for iverksetting av spesielle miljøtiltak i jordbruket i
fylket. Samlet ble det innvilget 7,75 mill til SMIL-tiltak i Sør-Trøndelag i 2016.
Mange kommuner og næringa fortjener ros for effektiv bruk av midlene!
Samlet ble det brukt 5,3 mill til ulike kulturlandskapstiltak i Sør-Trøndelag i
2016. Til sammenligning ble det kun innvilget 2,16 mill til tiltak mot forurensing
og hydrotekniske tiltak i 2016. Forholdsmessig øker likevel andelen av tilskudd
til forurensingstiltak og hydrotekniske tiltak sett i forhold til tilskudd til
kulturlandskapstiltak. Dette er samme trend som vi har sett de siste årene. Økt
fokus på de varslede klimaendringene kan forklare dreiningen i
virkmiddelbruken.
SMIL-midler til å restaurere og ta i bruk gammel kulturmark til beite utgjør den
største andelen av kulturlandskapstiltakene også i 2016. Dette er positivt med
hensyn til målet om økt matproduksjon.
Fordeling av SMIL-midler på kommunene i 2016
Rammen for tildeling av SMIL-midler til kommunene i Sør-Trøndelag i 2017 er
på 7,75 mill.
En gjennomgang av kommunenes tiltaksstrategier og innmeldte behov for midler
i 2017 viser et samlet behov for 15,3 mill til SMIL tiltak i 2017. Forholdet mellom
tildelt ramme og innmeldt behov i 2017 medfører at kommunene må prioritere
strengt ved tildeling av tilskudd også i 2017.
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Kommunenes prioriteringer og anslag på behov for midler er lagt til grunn ved
fylkesmannens fordeling av midler. Videre gir de landbrukspolitiske måla om økt
matproduksjon og bærekraftig landbruk jf. Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruksog matpolitikken–Velkommen til bords gir retningen for vår tildeling av SMILmidler til kommunene i 2017. Vi viser også til tildelingsbrevet av 2017 fra
Kommunal og Moderniseringsdepartementet der følgende føringer er gitt;
«Fylkesmannen skal bidra til at kommunene prioriterer tiltak med god
miljøeffekt. Håndtering av overflatevann og riktig dimensjonering av
hydrotekniske tiltak er viktige klimatilpasningstiltak og skal derfor gis prioritet.
Fylkesmannen skal sørge for en aktivitetsfremmende forvaltning av midlene.
Kommuner med god måloppnåelse, gjennomføringsevne og tiltaksstrategier der
SMIL og RMP sees i sammenheng, skal prioriteres. Oppfølging av kommuner
som har utgåtte arbeidsfrister må skje jevnlig, og fylkesmannen må her sørge
for at kommunene inndrar tilskudd der fristen er gått ut.»
Med bakgrunn i dette har vi i år prioritert SMIL- midler til kommuner som




jf. tiltaksstrategien prioriterer miljøtiltak som bidrar til økt matproduksjon.
har store vannmiljøutfordringer og som melder om behov for
hydrotekniske tiltak
historisk har vist høy aktivitet og god resultatoppnåelse innenfor SMIL
ordningen

For å sikre at alle som er berettiget produksjonstilskudd i Sør-Trøndelag skal ha
mulighet til å søke SMIL-midler har vi i tillegg valgt å tildele alle kommuner en
grunnsats på minimum 100 000,-.
Enkelte kommuner melder om store behov for midler for å ivareta verneverdige
bygninger i kulturlandskapet. Dette er viktige miljøtiltak og tiltakene er
tilskuddsberettiget, men fylkesmannen har også i år valgt å nedprioritere SMILmidler til kommuner som ber om midler til slike tiltak. Bakgrunnen for dette er
at det er knapphet på midler og at vi må prioritere miljøinnsatsen. Vi minner her
også om muligeten for å søke om støtte til freda bygninger gjennom
kulturminnefondet.
Noen få kommuner har meldt om behov for SMIL-midler til utbedring av
gjødselkummer samt bygging av desentraliserte gjødselkummer for mer optimal
og bærekraftig gjødselspredning. Fylkesmannen prioriterer tiltak som har effekt
på klima og reduserer forurensing, men prioriterer ikke midler til slike tiltak.
Bakgrunnen for dette er begrensninger i regelverket. Vedlagt følger en nærmere
presisering av regelverket som gjelder bruk av SMIL til gjødseltiltak. Vi ber de
aktuelle kommunene om å rette sine tiltaksstrategier etter disse føringene.
Våre prioriteringer ble lagt fram for Sør-Trøndelag Bondelag, Bonde- og
småbrukarlaget i Sør-Trøndelag og Allskog SA i møte 16. februar 2017.
Organisasjonene gav sin tilslutning til våre prioriteringer. I tillegg foreslo
organisasjonene å sette av en pott av årets SMIL- bevilgning til planlegging- og
tilretteleggingstiltak som oppfølging av pilotprosjektet «Bli med å forme
landbruket i bygda di!». Det er TINE Rådgiving (prosjekteier), NORTURA og
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Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag som har gått sammen om dette prosjektet.
Hovedmålet er å videreutvikle og øke grovforbasert matproduksjon i SørTrøndelag, på en bærekraftig og miljømessig måte. Pilotprosjektet skal gå over
to år og skal gjennomføres i 3-4 utvalgte kommuner i Sør-Trøndelag.
Fylkesmannen er positiv til forslaget og vi har derfor satt av kr 200 000,- av den
totale SMIL-potten i 2017 til fordeling på kommunene som blir plukket ut til å
være med i pilotprosjektet. En forutsetning er at kommunene og næringa lykkes
med å få til lokale planleggings- og tilrettelegginngstiltak som en oppfølging av
prosjektet.
For mer informasjon om pilotprosjektet ber vi dere ta kontak med prosjektleder
Per Morten Dalsaunet (tel 91767501), evnt prosjekteier Tine Rådgiving ved
Jørgen Langaunet på Skjetlein Grønt Kompetansesenter (tel 91608180).
Vi ber om at kommunen melder fra per e-post til
fmstpostmottak@fylkesmannen.no så snart det er gjort enighet om å søke
om midler til planlegging og tilretteleggingstilltak som oppfølging av prosjektet.
E-posten merkes 2017/1310 EAL. Ta gjerne også kontakt med undertegnende
ved behov for mere informasjon om denne satsingen.
Ubrukte midler av denne øremerka potten vil etter 15. november 2017 fordeles
til kommuner som melder om udekte behov for SMIL-midler per 15. november
2017.

Tilskudd til tiltak i beiteområder
Forbruk 2016 og rammen for 2017 med prioriteringer
I 2016 mottok vi 25 søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder. Samlet ble
det søkt det om kr 2,29 mill i 2016. Kostnadene med omsøkte tiltak ble beregnet
til 4,84 mill. Samlet ble det innvilget 944 000 kr til tiltak i beiteområder i SørTrøndelag i 2016. Pga knapphet på midler ble vi nødt til å avslå 13 søknader om
tilskudd.
I 2017 har fylkesmannen i Sør-Trøndelag 0,95 mill. kr til rådighet til tiltak i
beiteområder.
Det er fylkesmannen som behandler søknader om tilskudd til tiltak i
beiteområder, men søknad om tilskudd skal leveres til kommunen. Vi satte frist
for søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder til 15. februar. Det er sendt ut
informasjon om søknadsfrist til beitelaga.
Vi ber om at kommunene videresender søknadene fra beitelaga til fylkesmannen
seinest 7. mars. Selv om det er fylkesmannen som innvilger tilskuddet, skal
kommunen vurdere tiltaket før fylkesmannen behandler ferdig søknaden.
Kommunens vurdering føres inn i søknadsskjemaet før innsending til
fylkesmannen.
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I tilfeller tiltaket trenger lengre kommunal behandling kan kommunens be om
utsatt frist på innsending av søknad. Se mer om rutiner for innsending av saker
lengre bak i brevet.
Med erfaring fra 2016 forventer vi stor interesse for midlene også i 2017 og det
blir derfor behov for å prioritere tiltak. Fylkesmannen vil prioritere søknader fra
beitelaga, og som fremmer fellestiltak i beiteområdene.
Tilskudd til sperregjerder i viktige beiteområder vil ha 1. prioritert. Vi minner her
om at det må foreligge 10 årige avtaler med grunneier for at tiltaket skal være
berettiget tilskudd. I reindriftsområdene skal tiltaket sjekkes ut med reindriften.
Kommunen har ansvar å påse at dette er gjort. For enkelte større anlegg kan
bestemmelsene i plan og bygningsloven komme til anvendelse. Det er
kommunens ansvar å vurdere om tiltaket er innenfor de kommunale
bestemmelsene.
Tilskudd til sanketrøer i viktige beiteområder og utarbeidelse av beiteplaner vil
også bli prioritert.
Ved knapphet på midler vil tilskudd til radiobjeller bli nedprioritert/avslått. I
rovdyrutsatte områder minner vi om muligheten for å søke tilskudd til
investering i radiobjeller for å avklare tapsårsaker innenfor ordningen for
forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyr- og tamreineiere.
Prioriteringene er lagt fram og diskutert med faglagene i Sør-Trøndelag.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket – skogbruksplan
med miljøregistreringer
De målsettinger på skogbruksaktivitet som framgår av kommunenes
tiltaksstrategier er høy. Skal måltallene nås er skogfond viktig i finansiering av
tiltakene. Avsetningen til skogfondet er økende, men er fortsatt under anbefalt
avsetning på 15-20 % av bruttoverdien.
Høy avvirkning de 4 siste årene kombinert og resultater fra utvida foryngelseskontroller, medfører at det fortsatt er viktig å fokusere på foryngelse. Samtidig
er aktiviteten innen ungskogpleie veldig lav, noe som gjør at det må settes inn
tiltak for snu utviklingen.
Med høy aktivitet kreves det at kommunene har oppfølging av rekkefølgen på
innkomne søknader. Lav tilskuddsramme gir bl.a. utfordringer knyttet til
miljøtilskudd ved at mange nye skogbruksplaner leveres i 2016/17.
Vi har gode erfaringer med å sette av ei fylkesramme til senere fordeling i løpet
av året. Rammen for 2017 fordeles kommuner etter behov. Fylkesmannen vil
understreke at kommunen ikke har lov til å overskride tildelt ramme jf. vedlegg
1.
I tildelingen har vi lagt vekt på:
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Prioritering av foryngelse gjennom planting etter avvirkning i 2015/16.
Økt ungskogpleie

Skogkultur
Tilskuddsrammen er redusert siden referanseår 2011. I samme periode har
avvirkningen økt med nær 60 %. Dette gir store utfordringer med hensyn til å
sikre en tilfredsstillende foryngelse etter hogst. Fylkesmannen har derfor
prioritert størstedelen av tilskuddsrammen til planting. I fordelingen av midlene
er det budsjettert med en utsetting av 2,3 mill. planter og ca 11 000 daa
ungskogpleie i 2017. Dette medfører en liten nedjustering i forhold til
kommunenes måltall.
Fylkesmannen viderefører anbefalinger om tilskuddsnivå fra 2016:
- Markberedning. Maks tilskudd 30 %
- Planting. Skogstrøk, maks tilskudd 20 %. Kyst- og fjellstrøk, maks 30 %.
- Ungskogpleie. Maks 50 %.
Kommunene har tilpasset seg dette på en veldig bra måte.
Det er ikke lagt til grunn tilskudd til tynning jf. tilrådinger i Robuste skoger.
Fra og med 2017 skal hovedkode 110 plantekjøp ikke benyttes. Plantekjøp i
forbindelse med nyplanting inkluderes i hovedkode 120. Plantekjøp tilknyttet
suppleringsplanting føres tilsvarende sammen med utplantingskostnad på
hovedkode 130.
Tilskudd til tettere planting og gjødsling:
Ordningene vil bli videreført i 2017. Det vil bli organisert og gjennomført
gjødsling i 2017. Fylkesmannen forventer at kommunene og næringsaktørene
øker veiledningsinnsatsen for å øke aktivitet for tiltaket tettere planting i 2017.
Ordningene inngår som en viktig del av den totale tilskuddsbruken til skogkultur.
Fra 2017 inkluderes suppleringsplanting samt tilpasninger for felt som er
markberedt. Retningslinjene for tilskuddsbruken er oppdatert og foreligger på
Landbruksdirektoratets nettside;
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-ogklima/tettere-planting
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. Med en tilskuddsramme langt
under behov, må tilskuddsmidler til «andre tiltak» av den grunn begrenses.
Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Tilskuddsmidler og øvrig innsats er de siste årene rettet inn mot kommuner som
mangler MiS eller har eldre MiS. Skogbruksplan med MiS er nå tilbudt skogeiere i
nesten alle kommunene i fylket.
Tildelt ramme i 2016 var 1,2 mill. kr. Midlene ble benyttet til fullfinansiering av
prosjekt i Rissa og Bjugn.
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Tildelt ramme for 2017 – 3,0 mill. kroner – blir i sin helhet benyttet til å
delinnvilge prosjekt i Meldal og Orkdal.
Hovedplan for skogbruksplanlegging vil bl.a. måtte forholde seg til et forventet
krav om revisjon av MiS 15-20 år etter 1.gangs registrering. Dette vil i første
omgang omfatte kommunene Oppdal, Meldal, Orkdal, Malvik, Selbu og Tydal.
Tilskudd til Skogsveier og Taubane, hest o.a.
En andel av ramma fordeles på veisaker fra 2016 som ble gitt tilsagn, men
manglet formelt grunnlag for innvilgning. Den totale ramma fordeles slik på de
enkelte ordninger:
Formål
Disponibelt
Innvilgning til veg, søknader
fra tidligere
Avsatt til tilrettelegging
Avsatt til taubane
Avsatt til driftstilskudd
Avsatt til mellomlagring og
klopping
Disponibelt til veg 2017

Beløp
Merknader
14 000 000 Inkl. overført fra 2016
6 700 000 Foreløpig estimat
0 Bevilget i 2015
2 000 000
200 000 Gjelder Fosen, Ytre kyst og
Agdenes
300 000 Ekstraordinært 2017
4 400 000

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.

Administrative rutiner; NMSK, tilskudd til drenering og SMIL m.m.
Tilskuddsforskriftene for SMIL, NMSK, tilskudd til drenering og tilskudd til tiltak i
beiteområder setter noen krav til formelle prosedyrer i kommunens
saksbehandling ved håndtering av tilskuddssøknader.
Skjemaer
Nyeste utgave av søknadsskjema skal benyttes for alle ordningene. Skjemaene
ligger på Landbruksdirektoratets nettsider.
Rutiner for innsending av tilskuddssaker til Fylkesmannen
NMSK:
 Alle saker utenom skogkultur (WEBSKAS) skal sendes til følgende epostadresse: fmstoks@fylkesmannen.no
 For veger skal kommunene registrere alle søknader om bygging av
landbruksveg i ØKS. Søknader om tilskudd til veg vil ikke behandles før
vegene er registrert under menyen Veier/Ny landbruksvei. Når søknaden
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er behandlet i kommunen skal den godkjennes eller avvises i samme
skjermbilde.
SMIL/Drenering:
 Alle saker som gjelder SMIL- og dreneringstilskudd skal sendes inn til
fylkesmannen på følgende e-postadresse:
fmstSATURN@FYLKESMANNEN.no.
 Ved innsending av vedtak om tilskudd skal utfylt søknadsskjema med
kommunes påtegning være vedlagt vedtaket.
 Ved innsending av saldokort for utbetaling: Kontroller at riktig
kontonummer er oppført i saldokortet. For utbetaling av SMIL og
drenering er det ikke nødvendig å sende med vedlegg til saldokortet.
Tiltak i beiteområder:
 Alle saker som gjelder tilskudd til tiltak i beiteområder arkiveres i ehorte
og må derfor sendes inn på vår postmottakadresse:
fmstpostmottak@fylkesmannen.no.
 Det er fylkesmannen som innvilger tilskuddet, men kommunene skal
vurdere tiltaket før fylkesmannen kan innvilge tilskudd. Kommunens
vurdering anmerkes i søknadsskjemaet under punkt 8., evnt sendes med
som eget vedlegg til søknaden. For tiltak som krever lengre kommunal
saksbehandling kan kommunens vurdering evnt ettersendes (se frist for
innsending av søknadene lengre ned).
 Ved anmodning om utbetaling av tilskudd til tiltak i beiteområder må
kommunen sende inn saldokortet. Regnskap og billag, samt annen
dokumentasjon som viser at tiltaket skal legges ved saldokortet for
vurdering hos fylkesmannen.
Inntrekning av SMIL midler og omfordeling mot slutten av året
For å få til mer effektiv bruk av miljømidlene har fylkesmannen praktisert
omfordeling av ledige SMIL-midler i enkelte kommuner mot slutten av året til
fordel for gode tiltak i en annen kommune. Vi ønsker å fortsette denne praksisen
og setter derfor krav om at kommunene må melde inn merbehov på SMIL i
2017, samt behov for å beholde gjenstående restmidler på SMIL etter 15.
november. Frist for slik rapportering settes til 15. november 2017. Behovet
meldes inn per epost til fmstpostmottak@fylkesmannen.no og merkes
2017/1310 EAL.
Dette krever at kommunene har god oversikt over innkomne søknader og
fortløpende sender inn saker som er ferdig behandlet for registering i saturn.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å sette søknadsfrist på SMIL-midlene
slik at sakene kan behandles når midlene er tidelt kommunene. Søknadsfrister
som settes etter vekstsessongen bør gjelde søknader om tiltak kommende år.
Arbeidsfrister
For å få størst mulig effekt av tilskuddsmidlene, bør tiltak gjennomføres så raskt
som mulig, uten at det går på bekostning av kvaliteten på tiltakene.
SMIL-saker skal normalt innvilges for 3 år, så sant kommunen ikke har satt
kortere frist. For dreneringstilskudd er arbeidsfristen 3 år uten mulighet til
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forlengelse. For SMIL-saker kan arbeidsfristen, etter søknad, kun forlenges en
gang og med maksimalt 2 år.
For NMSK tiltak som ikke kommer i gang innen opprinnelig arbeidsfrist
oppfordrer vi kommunene til å etablere praksis for at midlene trekkes inn, og
eventuelt 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 dreneringsmidlene, 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.
I tillegg er kommunene for 2017 pålagt å gjennomføre miljø og resultatkontroll
foryngelse og kontroll etter forskrift om bærekraftig skogbruk. Disse kontrollene
vil bli iverksatt gjennom eget brev. Fylkesmannen er godt fornøyd med
gjennomføringen av disse to kontrollene i 2016. For 2017 videreføres frister for
gjennomføring av de ulike fasene i foryngelseskontrollen.
For alle ordningene anser Landbruksdirektoratet det som viktig at Fylkesmannen
prioriterer forvaltningskontroll i kommunene.

Kontakt gjennom året
Fylkesmannen vil informere kommunene fortløpende i forbindelse med
endringene i SMIL og dreneringsordningen i 2017.
Regionmøter skog arrangeres 31/10 for Gauldals- og Nidarosregionen og 2/11
for regionene Fosen, Ytre Kyst og Orkla.

Frister
-

-

7. mars: Innsending av søknader fra beitelaga som gjelder tilskudd til
tiltak i beiteområder. Søknadsfristen til beitelaga er satt til 15. februar,
men søknadene skal vurderes av kommunen før innsending til
fylkesmannen (7. mars).
15. november:
Innsending av tiltaksstrategier og tilskuddsbehov for 2018.
Innmelding av merbehov SMIL 2017, samt innrapportering av ledige
restmidler som kan omfordeles til andre kommuner.
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1. desember: Innsending av innvilga saker for registrering og utbetaling
over Saturn (Dreneringstilskudd, SMIL, tiltak i beiteområder)
8. desember: Siste frist for anvisning av tilskudd til skogkultur over
WEBSKAS. Siste frist for innsending av innvilga saker for registrering
og/eller utbetaling NMSK miljøtiltak, tynning, andre tiltak, veger,
driftstilskudd og taubaner.

Med hilsen

Magnhild Melandsø (e.f.)
ass. landbruksdirektør

Eva Dybwad Alstad
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg (5 stk):
 Oversikt over tildeling 2017 – SMIL, tilskudd til drenering og NMSK-midler
 Retningslinjer for tilskudd til veg og tilskudd til taubane 2017
 SMIL og noen forurensingstiltak - Presisering av regelverket
 Skjema – søknad om tilskudd til drift med taubane
 Skjema – Drift i vanskelig terreng – resultatkontroll
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