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Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 2017 - 2020 
 
 
Vedtak som innstilling fra Plan- og utviklingsutvalg - 23.05.2017 

Innstilling til kommunestyret: 
Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 
2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 
2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 23.05.2017: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 051/17 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 
2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Kommunestyre 22.06.2017: 
 
Behandling: 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KOM- 050/17 Vedtak: 

Vedtak: 



Det framlagte forslagt til «Strategier for miljø- og næringstiltak i landbruket i Fauske kommune 
2017 – 2020» godkjennes. 
 
Rådmannen kan omdisponere bruken av tilskuddsmidlene innenfor rammen av gjeldende 
forskrifter hvis dette er nødvendig for å nytte tilskuddsmidlene fullt ut. 

 
Vedlegg: 

09.05.2017 Strategier SMIL og NMSK 2017 - 2020 1349071 

 

Sammendrag: 
Kommunen skal vedta nye tiltaksstrategier for 2017 – 2020 i forbindelse med tildeling av midler etter 
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket og Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (NMSK) . 
 
Saksopplysninger: 
Ansvaret for Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket ble fra 1.1.2004 overført til kommunene. 
Grunnlaget for bruk av midlene er «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» (SMIL), 
«Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket» og «Forskrift om tilskudd til 
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer» (NMSK) som ble vedtatt av Landbruksdepartementet 
4.2.2004. 
 
Virkemidlene tildeles kommunene via Fylkesmannsembetene. Fylkesmannen skal fordele midlene til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket sammen med midlene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i en årlig 
disposisjonsramme til kommunene. I fordelingen av midlene skal det ikke spesifiseres særskilte rammer 
til bestemte tiltak, men det skal framgå hvilke formål/tiltak det kan gis tilskudd til. Rammen til den 
enkelte kommune skal fastsettes ut fra flerårige tiltaksstrategier som kommunene utarbeider. 
 
Fauske kommune har revidert tiltaksstrategiene flere ganger, senest i 2013 i sak 026/13 i plan- og 
utviklingsutvalget og sak 031/13 i kommunestyret. 
 
Det ble avholdt møte med faglagene i landbruket den 25 april 2017. Møtet konkluderte med at 
strategiene, med noen endringer, kunne videreføres i en ny 4 – års strategiperiode. Strategiene legges 
fram for godkjenning. 
 
Foreslåtte satsingsområder for jordbruket i miljømessig sammenheng er knyttet til kulturlandskapet og 
jordbrukets miljøverdier. Det skal arbeides for å i størst mulig grad opprettholde kulturlandskapet og 
legge til rette for at allmennheten skal få oppleve et vakkert og variert kulturlandskap, samt ivareta 
kulturminner og kulturmiljøer.Tiltak som hindrer eller reduserer forurensning til bekker og vassdrag vil 
også bli prioritert. 
 
Prioriterte områder i skogbruket er lauvrydding og avstandsregulering av yngre skogreisningsfelt samt 
skogreising, suppleringsplanting og motormanuell 1. gangs tynning i granskog. 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Kommunen har gjennomført en ny rulleringsprosess der faglagene i landbruket ble invitert til møte den 
25. april 2017. Møtet konkluderte med at strategiene i stor grad kunne videreføres i en ny periode. 
Noen endringer er gjort i bl.a hht endring av forskriftene. 
 
Ordningen er lite byråkratisk og fleksibel innenfor formålet med midlene. I jordbruket er flest søknader 
innen ordningene «Motvirke gjengroing» og «Tilretteleggingstiltak». I skogbruket er tilskuddsmidlene i 



hovedsak prioritert brukt til skogreising og rydding. 
 
En endring av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innebærer at det nu kun kan gis 
tilskudd til foretak som oppfyller vilkårene i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 2 og § 
4. Hvis søker ikke er er eier må det foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier. 
 
For at de tilskuddsmidlene som blir tildelt kommunen skal bli brukt fullt ut det enkelte år, vil det være 
nødvendig at administrasjonen mot slutten av året kan omdisponere bruken av midlene hvis det skulle 
vise seg nødvendig 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


