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1. Bakgrunn 

 

Kommunene får midler til SMIL- og NMSK - tiltak i en årlig fordeling fra Fylkesmannen. Denne 

tildelingen skjer på grunnlag av nasjonale føringer og Fylkesmannens prioriteringer, og etter 

kommunenes egne tiltaksstrategier og rapporteringer. 

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, 

utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal 

prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. 

 

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. 

 

Likeledes kan kommunen gjennom sin forvaltning av nærings- og miljøtiltaksmidlene være en aktiv 

bidragsyter i arbeidet mot klimaendringer. Fokus for virkemiddelbruken skal ligge på 

foryngelsesplikten som et ledd i å bygge opp langsiktige skogressurser som binder CO2. 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Beiarn kommune, 

er utarbeidet i dialog med faglagene i landbruket. Følgende faglag har deltatt: Beiarn landbrukslag, 

Skjerstad og Beiarn bonde og småbrukarlag og Beiarn skogeierlag. 

 

2. Vilka r 

Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom, eller til 

enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier 

til gjennomføring av tiltak. Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på 

landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune med mindre tiltaket er et 

fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med. 

Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan. 

Det kan settes vilkår for innvilging av tilskudd til det enkelte prosjekt og tiltak. Frist for gjennomføring 

av prosjekt er 3 år fra hvert tilskudd ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist 

ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen, men ikke 

ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. 

Det kan innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i 

kulturlandskapet. Det kan også innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å hindre 

eller redusere forurensning eller risikoen for forurensning fra jordbruket. 



Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket. Det ytes 

engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. For særskilte tiltak for å ivareta 

biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag. 

Tilskudd kan gis til alle skogeiere, også offentlige, som har mer enn 10 daa produktiv skog.  

 

 

3. Tiltak og bruk av midler i 
perioden 2010 - 2013 

År Totalt beløp SMIL NMSK 

2010 190 000 150 000 40 000 

2011 312 291 230 000 82 291 

2012 275 287 200 000 75 287 

2013 212 146 190 000 211 576 

SUM 2010 - 2013 989 724 770 000 409 154 

 

SMIL-midlene var fordelt slik: 1 til planlegging, 11 til restaurering av bygninger, 6 til inngjerding av 

kulturlandskap til beite, 1 til restaurering av hengebru langs gammel ferdselsåre og 1 til rensking av 

gytebekker (tilrettelegging for fiske). 2 søknader ble i perioden avslått. 

NMSK-midlene er i hovedsak benyttet til planting av ny skog etter hogst, men noe er også brukt til 

rydding av lauv i plantefelt.  

Restaurert stabbur på Høyforsslett 



4. Lokale miljøma l 

Beiarn kommune har som mål å utnytte landbrukets ressurser og produksjonsmuligheter på en 

bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte. Det skal vi gjøre ved å: 

 Fokusere på god agronomi  

 Ivareta kulturarven i form av kulturlandskap, bygninger, ferdselsårer og biologisk mangfold 

 Øke verdiskapinga i skogbrukets primærledd 

 

5. Utviklingstrekk i landbruket 

Beiarn kommune har et totalareal på 1 225 000 dekar hvor ca. 15 % av arealet er skog- og jordbruk 

med ca. 140 000 dekar drivbar produktiv skog i privat eie og ca. 12 000 dekar jordbruksareal 

inkludert innmarksbeite. Utmarksområdene er viktige for sau og rein. 

Det er ca. 340 landbrukseiendommer i kommunen. Av disse er det aktiv drift på 46. Areal på de 

øvrige eiendommene leies ut som tilleggsareal til bruk i drift. Til sammenligning var det 100 

driftsenheter i 1996. Skogen er fordelt på ca. 300 eiendommer.  

Landbruket bidrar til verdiskaping innen matproduksjon, skogbruk og kulturlandskapspleie, og er 

viktig samfunnsaktør ved kjøp og salg av tjenester og opprettholdelse av bosetting. Landbruket er 

således ei viktig næring i Beiarn da den er basert på nærværende naturgitte ressurser.  

Jordverntanken i Norge bygger på fire hovedargumenter: Ressursvern, beredskap, 

kulturvern/estetikk og hensyn til landbruksforetakenes driftsøkonomi og produksjonsmiljø. 

Utviklingen i bruksstruktur utfordrer jordvernet også i Beiarn. Fortsatt bruksnedlegging, økt andel 

leiejord og redusert beitebruk gjør at mer og mer gammel kulturmark legges brakk. 

Artsrikt beite 



6. Utfordringer 

6.1. Utfordringer for jordbruket 
Største utfordringen for landbruket i Beiarn er rekruttering. Sett i lys av bonden som eier og driver av 

landbrukseiendom, er nedgangen i antallet aktive bønder en trussel for vedlikeholdet av 

kulturlandskapet, skjøtsel av kulturminner og opprettholdelse av verdiskaping fra landbruket.  

Et aktivt jordvern er en viktig forutsetning for å kunne ivareta verdiene i kulturlandskapet. Aktiv bruk 

av bondens næringsareal er den beste måte å ivareta jordvernet på. Et vakkert veldrevet 

kulturlandskap er vanskeligere å omdisponere enn et vanskjøttet areal. 

I et aktivt kulturlandskap er skjøtsel av verdifulle kantarealer og restarealer med på å ivareta matjord. 

Restarealer kan imidlertid utgjøre en utfordring for den daglige jordbruksdrifta når de fungerer som 

demninger for overflatevann og oppformeringsplass for ugras som spres inn i åker og eng. Dype 

veigrøfter er til hinder for normal slått, elg tiltrekkes kantarealet for å beite og bidrar til trafikkfarlige 

episoder, og dype grøfter med «skarpe» kanter kan gi store personskader og materielle skader ved 

utforkjørsler.    

Det har siden 1970-tallet vært gjort svært få hydrotekniske tiltak i Beiarn. Resultatet er «forsumping» 

av fulldyrka jord, uønskede vekster og lavere avlinger. Miljømessig og visuelt virker det skjemmende 

på kulturlandskapet. Det er både behov for vedlikehold av eksisterende dreneringssystemer, og ny 

grøfting/kanalisering og/eller landskapsforming. Flere steder bidrar grenseskiller til dårlig 

arrondering av areal. Grenseskiller er ofte til hinder for god og tjenlig landskapsforming.  

Både vind- og vannerosjon forekommer på utsatte steder gjennom bygda. Som en konsekvens av et 

villere, våtere og varmere klima, ligger det en utfordring i å begrense flomrisiko og -skader på dyrka 

mark, samt begrense vinderosjon av matjord. 

En konsekvens av færre aktive jordbruksenheter, økt andel leiejord og økt mekanisering av drifta, er 

ekstensiv drift og i verste fall bortfall av det minst tilgjengelige arealet. Større foretak gir større 

konsentrasjon av dyr og endra beitemønster. En følge er økt gjengroing og endringer i artsrikdom.   

Gjerder som forfaller gjør beitebruken vanskeligere og er til skade for husdyr og vilt. Også i Beiarn 

finner vi rester av gamle skillegjerder/grannegjerder som er til nedfalls mellom eiendommene. 

Vedlikehold av gjerder som kan styre beiting er ofte et merarbeid for de gjenværende foretakene.  

Jordbrukslandskapet er rikt på kulturminner som ofte inngår i en større helhet, et kulturmiljø. Når 

driftsopplegg endres, gårdsdrift legges ned og områder fraflyttes, kan situasjonen for kulturminnene 

endres. Også på gårdsbruk i drift står mange bygninger i fare for å gå tapt, blant annet grunnet store 

vedlikeholdskostnader.  

6.2. Utfordringer for skogbruket 
I Beiarn kommune er bjørk og delvis furu de dominerende naturlige treslagene. Lauvskogen dekker 

ca. 113.000 dekar av det produktive drivbare skogsarealet i kommunen, mens furua dekker ca. 

23.000 dekar. Granskogen er plantet og dekker ca. 34.000 dekar. Gjenstående areal som er egnet til 



skogplanting(treslagsskifte) er anslått til 11.000 dekar. Det er mye brattlendt skogsmark i kommunen, 

og 20 % av den produktive skogen er regnet som ikke drivbar. Det økonomisk drivverdig skogarealet 

utgjør i underkant av 140.000 dekar. Årlig løpende tilvekst for granskogen i kommunen er beregnet 

til vel 19.000 fastkubikkmeter. 

Organisert skogplanting har en mer enn 100 år lang tradisjon i kommunen. De første såkalte 

fredsskogfeltene (inngjerdete plantefelt) ble påbegynt tidlig på 1900-tallet. På midten av 1950-tallet 

ble det utarbeidet skogreisningsplaner. I dag blir det plantet først og fremst ved reetablering av skog 

etter hogst. Det er viktig at ung skog blir ryddet og avstandsregulert for å skape best mulig 

produksjonsskog for framtida. 

Det avvirkes bar- og lauvtrevirke til sagbruk, papirproduksjon og produksjon av ferrosilisium mens 

bjørk i hovedsak anvendes til produksjon av ved av vedsentraler og vedprodusenter. Fortsatt avvirkes 

det ved til eget bruk. Årlig avvirking varierer fra år til år, men ligger i gjennomsnitt på ca. 5 000 fm3. 

Detter er en betydelig underavvirkning i forhold til skogens årlige tilvekst. 

Alt trevirke transporteres med tømmerbiler. Det setter store utfordringer både til offentlige veger og 

private skogsbilveger. En del av skogsbilvegene i kommunen har for lav standard og opprusting er 

sterkt påkrevet.   

Skogbruket berører store områder og har innvirkning på bruken av utmarksarealene. Plantefelt kan 

føre til dårligere fremkommelighet og hindre utsikt. Samtidig gir barskog ly både for mennesker og 

dyr og er med på å øke mangfoldet i skogen. Bygging av skogsveier fører til at områder blir lettere 

tilgjengelig for allmenheten. Skogreisingen kan også komme i konflikt med jordbrukets 

beiteinteresser.  

 

 

 

 

 

 

 



7. Ma lsettinger  

7.1. Målsettinger for jordbruket 
Beiarn kommune har som mål å utnytte landbrukets ressurser og produksjonsmuligheter på en 

bærekraftig og miljømessig forsvarlig måte. For å nå dette målet må det legges til rette for aktiv 

gårdsdrift basert på kunnskap om god agronomi og godt husdyrhold, og aktiv kulturlandskapspleie 

med omtanke for kulturminner i landbrukets kulturlandskap. 

Jordlovens paragraf  8 er klar på at jord skal drives, og at det er grunneiers ansvar. Det er et mål for 

kommunen å holde jordbruksjord i drift. 

7.1.1.  Hydrotekniske tiltak 
God jord og plantekultur fremmer ønsket biologisk mangfold, sikrer god utnyttelse av 

næringsstoffene og hindrer at jord og gjødsel kommer på avveier og forurenser vann og 

vassdrag. Klimaendringene som for oss vil gi et varmere, våtere og villere klima, aktualiserer 

nødvendigheten av dette ytterligere. Overflateforming og senking av grunnvannsstanden er 

aktuelle tiltak.  

Overflateforming gir muligheten til å gjøre restsoner og kantareal dyrkbar som et ledd i 

miljøvennlig ugrasbekjempelse og ivaretakelse av ønsket biologisk mangfold. Slått av arealet 

langs veiene vil inngå som en del av en normal høsteprosess på gården ved forming av veikanten 

i slak bue ned mot en langsgående forsenking i åkeren som også vil erstatte eksisterende veigrøft 

samtidig med at den fungerer som vannvei for drenering av overflatevann fra arealet. Fordelene 

er flere: Kantslått vil bli overflødig. Vann vil bli ledet ut av åkeren (ved dype grøfter oppstår det 

over år en kant mellom åker og grøft som hindrer vann å bli ledet ut av åkeren), og en mer 

miljøvennlig gjødsling blir mulig, gjødsel kommer ikke på avveie. Det blir enklere å kjøre ut i åker 

og eng langs hele veikanten for gjødsling, slåing, jordarbeiding og utkjøring av avling osv. uten å 

måtte belaste kun en enkel innkjørsel for så kjøre videre i åker og eng med påfølgende 

jordpakking for å komme i posisjon for videre f.eks. gjødsling. 

 



Faren for opphoping av ugras i veikant reduseres til et minimum da dette arealet inngår i 

dyrkingen av det øvrige arealet. 

En for bonden mer tjenlig utforming av areal langs vei, bidrar i tillegg til større trafikksikkerhet. 

Elgen fristes ikke til beite langs veikanten, og faren for bråstopp og personskade reduseres ved 

eventuelle utforkjørsler. Det vil også være en stor fordel for brøytingen av veien, da snøen lettere 

vil blåse av veien ved vind og snøfokk fordi hindringer som småskog og kanter som samler opp 

snøen er borte, samtidig har man mulighet til å frese bort brøytekantene på værharde områder 

uten å havne i grøfta.  

En for bonden mer tjenlig utforming av areal langs vei, bidrar i tillegg til større trafikksikkerhet. 

Elgen fristes ikke til beite langs veikanten, og faren for bråstopp og personskade reduseres ved 

eventuelle utforkjørsler.   

Mål for perioden: 1 større samarbeidsprosjekt . 

 

7.1.2. Kulturlandskaps- og miljøtiltak 
Både det ekstensive jordbruket og det intensive jordbruket skal framstå som troverdig. Et 

velpleid kulturlandskap er med på å gi landbruket et godt omdømme. Kulturlandskapet i Beiarn 

er sammensatt av større og mindre fulldyrka flater, samt innmarksbeite. Store deler av dagens 

innmarksbeite var gårdagens slåttemark. Det er enda rester av de gamle kulturplantene i enkelte 

av de gamle slåttemarkene som nå beites. Disse er det viktig å ta vare på gjennom ulike tiltak. 

Beiting, gjerne basert på kreativ bruk og drift av beitearealet med kan være aktuelle tiltak. 

Fjerning av gamle nedfalne skillegjerder/grannegjerder i beitefelt øker opplevelsesverdien i 

kulturlandskapet og hindrer skade på husdyr og vilt. 

Mål for perioden: Minst 1 søknad til inngjerding av gammel kulturmark til beite årlig i 

planperioden. 

 



7.1.3. Tilrettelegging for allmenheten 
 

Et åpent og velpleid kulturlandskap er innbydende til fysisk aktivitet og gode opplevelser. 

Tilrettelegging for allmenheten i slikt kulturlandskap for å hindre konflikter mellom næring og 

allmenhet, er viktig. Et godt gjerdehold er med på å dempe konflikter. Gjerdehold, porter, rydding av 

skog og intensiv beiting, øker opplevelsesverdien og tilgjengeligheten til kulturlandskapet. Rydding og 

merking av gamle ferdselsveier og turstier, og oppsetting av informasjonstavler bidrar til god 

omdømmebygging for landbruket. 

Mål for perioden: 1 søknad i planperioden. 

Allemannsretten 

Allemannsretten omfatter retten til ferdsel og opphold i utmark og i deler av innmarka 
vinterstid.  Allemannsretten eksisterer side om side med eiendomsretten. Det gjør at det påhviler både 
allmennheten og grunneiere et ansvar for gjensidig respekt og hensynstaken. Allemannsretten er en gammel 
hevdvunnen rett for alle til å ferdes og oppholde seg på annen manns grunn på visse vilkår. 

Innmark – utmark og ferdselsretten: I Friluftsloven defineres innmark som: Gårdsplass hustomt, dyrka mark, 
engslått, kulturbeite og skogplantefelt samt liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig 
fortrengsel for eier eller bruker. Mindre udyrka områder i innmark skal også regnes som like med innmark, og 
det samme gjelder områder for industrielt eller liknende øyemed hvor ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel. 
Etter loven er all udyrka mark som ikke regnes like med innmark å regne som utmark. 

I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme 
gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og overalt i 
utmark på fjellet, så fremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på 
nærmere angitte strekninger. 

I innmark som ikke er gårdsplass, hustomt, hage ol, kan enhver ferdes til fots i den tida marka frossen eller 
snødekt. Dette gjelder likevel ikke mellom 30. april og 14. oktober, men her kan Fylkesmannen fastsette andre 
frister. Merk at ferdselsretten ikke gjelder motorisert ferdsel. Motorisert ferdsel i utmark (motorsykkel, 
snøscooter m.v.) er i utgangspunktet forbudt og reguleres gjennom Lov om motorisert ferdsel i utmark og 
vassdrag.  

Rasting og telting: I utmark kan en raste, oppholde seg og overnatte så lenge det ikke skjer til utilbørlig 
fortrengsel eller ulempe for andre. I innmark kreves tillatelse fra eier. Telt må ikke settes opp nærmere hus 
enn 150 m og slik at det forstyrrer beboernes fred. Telting kan ikke foregå i mer enn 2 døgn omgangen på 
samme sted uten grunneiers samtykke. Slikt samtykke trengs ikke på høyfjellet eller andre områder fjernt fra 
bebyggelse.  

Ooops! 



7.1.4. Kulturminner 
Jordbrukslandskapet er rikt på kulturminner som det er et mål å ta vare på. Noen kulturminner er 

automatisk fredet. Kulturminner som ikke er automatisk fredet kan likevel ha stor bevaringsverdi. 

Dette gjelder ikke minst i vår region hvor bygningene på gårdene har en lavere alder enn på f.eks. 

Østlandet. Dette kan blant annet skyldes senere bosetting og klimatiske forhold. 

Ressursgrunnlaget i nord har også påvirket antallet og størrelsen på bygningene. Det er et mål for 

Beiarn kommune å ivareta Beiarns kulturhistorie gjennom bevaring av gamle bygninger som 

stabbur, smier, møller, skytter, låver etc. gjennom et utvendig vedlikehold. I planperioden ønsker 

vi å fokusere på bygninger/kulturminner som står i aktivt drevne kulturlandskap. Rydding og 

merking av gamle ferdselsårer i landskapet kan også falle inn under ordningen. Kulturminnene og 

skjøtselen av disse skal utgjøre en ressurs for foretakene.  

Mål for perioden: 1 større tiltak i planperioden 

 

 

 



7.2. Målsettinger for skogbruket 
Ved avvirking av produksjonsskog skal en legge til rette for å etablere ny skog. Ved avvirking av 

granskog skal det i hovedsak etableres ny skog ved planting. Ved avvirking av furuskog skal det legges 

til rette for naturlig foryngelse. Ved avvirking av lauvskog skal det vurderes i samråd med skogeier 

om arealet skal tilplantes. Det er en forutsetning for gjennomføring av tiltak at skogeiere motiveres 

og gis veiledning både fra kommunen, skogeierforeningen og andre aktører. Det bør utarbeides en 

foryngelsesplan for hogstområdet samtidig som hogsten planlegges og tilby kvalifisert arbeidskraft til 

alle skogkulturarbeider.  

Mål for foryngelse og stell av skog: 

 Utføre ungskogpleie på minst 200 dekar i året. 

 Sikre tilfredsstillende foryngelse etter tømmerhogst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Prioritering av tiltak 

8.1. SMIL: prioritering av tiltak og tilskuddssatser 
Tiltakene prioriteres etter følgende rekkefølge: 

8.1.1. Hydrotekniske tiltak 

1. «Aksjon veikant» - arronderingstiltak for større områder, herunder kantareal langs vei og 

mellom eiendommer. Samarbeidsprosjekt prioriteres. 

2. «Aksjon eiendomsskille». Kan sees i sammenheng med «Aksjon veikant». 

3. Tiltak som hindrer/reduserer forurensing til bekker og vassdrag prioriteres. 

Det gis tilskudd med inntil 70 % av kostnadsoverslag, dog ikke mer enn innvilget tilskudd eller 70 % av 

reelle kostnader. 

Søkekriterier:  

 Aktiv drift av jordbruksarealet. 

 Samarbeidsprosjekt krever avtaler mellom berørte parter. 

 SMIL-midler til hydrotekniske tiltak kan ikke kombineres med statlige midler til samme 

formål eller kombineres med statlige midler gitt til andre hydrotekniske tiltak på samme 

areal jfr. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

 Miljøplan trinn 2 vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan. Andre søkere 

skal legge ved informasjon tilsvarende miljøplan trinn 2.  

 Kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

 

8.1.2. Kulturlandskaps- og miljøtiltak 

1. Beitetiltak på lett synlig kulturmark. Areal langs fylkes- og kommunal vei prioriteres. 

2. Rydding og inngjerding av gammel kulturmark til slått/beite. 

3. Tiltak i utvalgte kulturlandskapsområder prioriteres foran andre kulturbeiter. 

4. Tiltak hos aktive husdyrbrukere prioriteres foran andre brukere/eiere. 

Det gis tilskudd med inntil 70 % av kostnadsoverslag, dog ikke mer enn innvilget tilskudd eller 70 % av 

reelle kostnader. 

Søkekriterier: 

 Fjerning av grannegjerder krever samtykke fra berørte grunneiere.  

 Hestebeite krever skriftlig avtale med hesteeier. 

 «Leiebeiteprosjekt» krever driftsplan. 

 Kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

 Miljøplan trinn 2 vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan. Andre søkere 

skal legge ved informasjon tilsvarende miljøplan trinn 2.  

 Arealet skal brukes aktivt til beiting i minimum 5 år etter utbetaling av tilskudd.  

 



 

8.1.3. Tilrettelegging for allmenheten 

1. Rydding og merking av gamle ferdselsårer og turstier, informasjonstavler. 

2. Tilrettelegging for næringsvirksomhet på landbrukseiendommene (f.eks. elvefiske). 

 

Det gis tilskudd med inntil 70 % av kostnadsoverslag, dog ikke mer enn innvilget tilskudd eller 70 % av 

reelle kostnader. 

Søkekriterier: 

 Tiltak i forbindelse med næringsutvikling på landbrukseiendommer prioriteres. 

 Samarbeidsprosjekt mellom brukergrupper (f.eks. velforeninger og turlag) prioriteres etter 

første pkt.  

 Kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

Miljøplan trinn 2 vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan. Andre søkere 

skal legge ved informasjon tilsvarende miljøplan trinn 2.  

 

8.1.4. Kulturminner 

1. Istandsetting og bevaring av kulturminner i aktivt drevne jordbrukslandskap. 

2. Istandsetting og bevaring av gamle bygninger som stabbur, smier, møller, skjytter, låver 

(utvendig vedlikehold) plassert i aktivt drevne kulturlandskap. 

Det gis tilskudd med inntil 70 % av kostnadsoverslag, dog ikke mer enn innvilget tilskudd eller 70 % av 

reelle kostnader. 

Søkekriterier: 

 Bygninger/kulturminner som er plassert i aktivt drevne kulturlandskap prioriteres. 

 Kostnadsoverslag og finansieringsplan 

 Miljøplan trinn 2 vedlegges søknaden for søkere som er pålagt å ha miljøplan. Andre søkere 

skal legge ved informasjon tilsvarende miljøplan trinn 2.  

 

8.2. NMSK: Prioritering av tilskudd og tilskuddssatser 
De satsingsområdene som er mest aktuelle i skogbruket, er avstandsregulering og rydding i yngre 

skogreisingsfelt, skogreising, suppleringsplanting samt 1. gangs tynning i granskog. Skogsveibygging 

og ulike driftstilskudd kan det ikke gis tilskudd til fra disse tilskuddsmidlene. 

8.2.1. Planting: 

 Tilskudd til nyplanting. Tilskudd til å etablere produksjonsskog. 

 Tilskudd til å reetablere produksjonsskog etter hogst.  

 Tilskudd til planting i plantefelt hvor det har vært stor dødelighet på utsatte planter. 



Tilskudd gis med inntil 70 %, men ved reetablering av produksjonsskog skal en fortrinnsvis bruke 

skogfondsavsetningen. 

8.2.2. Kvalitetsforbedrende tiltak i skog: 

 Tilskudd til avstandsregulering i plantefelt i plantefelt hvor det er blitt plantet for tett, 

samt rydding av kratt som er til hinder for produksjonsskogen.  

 

Tilskudd gis med inntil 100 %. 

8.2.3. Motormanuell tynning 

 Tilskudd til motormanuell tynning gis med inntil kr 75,- per fm3. 

 

For alle tilskudd i NMSK-ordningen gjelder følgende: 

Tilskudd kan ikke overstige dokumenterte kostnader. Ved eget arbeid stipuleres en 

utplantingskostnad på kroner 2 pr. plante og kroner 250 pr. dekar avstandsregulering. Ved leid 

arbeidskraft skal det legges frem lønnsbilag som dokumentasjon. 

Ved planting utført av skogandelslag/entreprenør legges kopi av faktura på utført arbeid ved 

søknad om tilskudd. 

Søknader om midler behandles samlet på høsten og tilskuddet reguleres etter søknadsmassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Behov for midler 

Med bakgrunn i erfaring fra tidligere gjennomførte tiltak samt et mål for planperiode 2014 – 2017 

om å gjennomføre noen større tiltak, er det behov for følgende: 

 SMIL:  300 000 pr år 

 NMSK: 200 000 pr. år. 

 

10. Søknadsfrister 

Følgende søknadsfrister gjelder: 

 SMIL: 1. mars 

 Utsettelse av arbeidsfrist SMIL: 1. november 

 Skogkultur: Fortløpende 

Søknadene behandles og prioriteres i samråd med faglagene . 

 

11. Informasjon 

Beiarn kommune informerer om tilskuddsordningene på følgende måter: 

 I kommunal informasjon til innbyggerne (Menighetsbladet) 

 På kommunens hjemmeside www.beiarn.kommune.no og facebookside  

 På møter i faglagene 

 Andre møter og arrangementer 

 

http://www.beiarn.kommune.no/

