ØKONOMISKE VIRKEMIDLER I LANDBRUKET - SMIL OG NMSK 2013-2015
KULTURLANDSKAPSMIDLER MM I JORDBRUKET OG NÆRINGS-MILJLØTILTAK I
SKOGBRUKET
Sentrale bestemmelser:
Tilskuddsordningen er hjemlet i:
 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsatt av
Landbruksdepartementet 4.februar 2004 med hjemmel i lov av 12.mai 1995 nr.23
(jordlova) § 3 og § 18.
 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, fastsatt av
Landbruksdepartementet 4.februar 2004 med hjemmel i lov av 12.mai 1995 nr.23
(jordlova) §§ 3 og 18.
Generelle vilkår:
Det skal prioriteres tiltak som sikrer landbruksnæringa.
Rådmannen får fullmakt til å behandle og avgjøre søknader om tilskudd.
Siste frist for innlevering av regning / søknad om tilskudd: 15.november.
Klage på vedtak gjort av rådmannen, fremmes for behandling i landbruksnemnda.
Fylkesmannen er øverste klageinstans.
Prioriteringene gjelder i 3 år fra 2013 til 2015. Prioriteringene skal ses i sammenheng med
landbruksplan for Bamble kommune 2013 - 2016. Prioriteringene skal evalueres i ei
arbeidsgruppe med faglaga i landbruket og politikere som tidligere, og tas opp til ny
vurdering i landbruksnemnda før utgangen av perioden.
Prioriteringer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2013 - 2015 (NMSK):
Tilskuddssatser for skogkultur settes til:
Ungskogpleie
35 %
Skogplanting
25 %
Grasrydding
25 %
Prioriteringer for spesielle miljøtiltak i jordbruket 2013 - 2015 (SMIL):
1. Spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap (Stilk): Prioritert formål er å fremme
tilgjengelighet og opplevelseskvalitet, hindre gjengroing av arealer og holde gammel
kulturmark i hevd. Herunder kommer opprydding av gammel piggtråd og opprusting av
jordbruksareal for å ta vare på jorda som basis for kulturlandskap og
jordbruksproduksjon.
2. Investeringsstøtte til miljøtiltak: Prioritert formål er å hindre og forebygge erosjon.
3. Områdetiltak med formål å opprettholde eller forbedre miljøkvalitetene i vassdragene og i
kulturlandskapet.
Tilskuddssatser for engangstilskudd er normalt 30 %, men det kan vurderes å bevilge høyere
satser for:
Kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak:
 inntil 50 % for enkelttiltak
 inntil 70 % for fellestiltak.
Planleggings- og tilretteleggingstiltak:
 inntil 100 %

