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Bakgrunn  
I arbeidet med rullering av kommunenes tiltaksstrategier for bruk av landbrukspolitiske virkemidler 2014 
– 2017 er det kommunene selv som skal definere hovedutfordringene og mål for landbruket i 
kommunene. Det er også kommunene selv som skal ta ansvar for at målene oppnås. Det er politisk 
vedtatt at landbruksforvaltningene i Våler og Åsnes skal slås sammen. Dette blir effektuert fra 01.01.14. 
Det legges opp til stor grad av samarbeid om saker frem til sammenslåing er gjennomført. Det er derfor 
utarbeidet felles tiltaksstrategier for de to kommunene.  
 
For å sikre bred brukermedvirkning, forankring og engasjement på lokalt nivå er det etablert en 
strategigruppe som har utarbeidet tiltaksstrategiene. Næringsorganisasjonene og politisk nivå er 
representert i gruppa. 
 
Følgende representanter har deltatt: 
Våler Bondelag, Ole Petter Venstad 
Hof/Åsnes Bondelag, Gunnar Løfsgaard 
Skogeiersamvirke, Peter Melsnes 
Utvalg for næring og miljø i Åsnes, Per Victor Nygaard 
Utvalg for næring og miljø i Våler, Hans Robert Morønning 
Landbruksforvaltninga i Våler, Iver Breisjøberg 
Landbruksforvaltninga i Våler, Tore Gresmo 
Landbruksforvaltninga i Åsnes, Ane Wormdal Lund 
Landbruksforvaltninga i Åsnes, Gunn Aandstad 
Landbruksforvaltninga i Åsnes, Ole Jørgen Gjems 
Daglig leder for interkommunalt landbrukskontor, Anne Kristine Rossebø 
 
 
 
Sentrale føringer og retningslinjer 
• Kommunalt handlingsrom 
I Stortingsmelding nr 19 ”Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå” ble det lagt til 
grunn at forvaltningen av de økonomiske virkemidler innenfor landbruket gradvis skulle underlegges 
kommunal styring. Kommunen skulle få større handlefrihet for å utvikle miljø, kulturlandskap og næring 
ut fra lokale prioriteringer og tilpasninger. Med bakgrunn i ordningen ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” 
har kommunene ansvar for og frihet til å innvilge midler til ulike tiltak innenfor rammene som Forskrift 
om tilskudd til spesielle miljøtiltak, nr 448 04.02.2004 setter. Formålet med SMIL-ordningen er å fremme 
natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket 
utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift.  
 
Tilskuddsordningen Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) ble også opprettet og lagt til 
kommunene i 2004.  Også for denne ordningen skal kommunene utarbeide flerårige tiltaksstrategier for 
målrettet bruk av midlene ut fra lokale utfordringer og prioriteringer.  
 
 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.  

 
• Sammenheng med andre planer: 

o Kommunenes samlede miljøinnsats på landbruksområdet, kommunale planer, kartlagte 
naturverdier i kommunene m.m.  

o Meld. St. nr 9 landbruks- og matpolitikken ”Velkommen til bords” 
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o Nasjonalt miljøprogram 2013-2016 
o Regionalt bygdeutviklingsprogram 2013-2016: 

- Regionalt næringsprogram (RNP) består av tidligere fylkesvise BU-midler 
- Regionalt miljøprogram (RMP) danner grunnlaget for tildeling av midler til generelle 

miljøtiltak for jordbruket 
- Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) er en videreføring av eksisterende ordninger 

innen NMSK 
o Vanndirektivet og vannforskriften 
o Norsk klimapolitikk – Meld.St. 21 (211-2012) 
o Økonomisk, agronomisk – Økologisk! (LMD – Handlingsplan 2009) 
o Strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 
 
 

• Miljøplan, Regionalt Miljøprogram (RMP) og tiltaksstrategiene  
I 2003 ble det innført krav om miljøplan for den enkelte gårdbrukers driftsareal. Miljøplanen er 
gårdbrukerens verktøy for å foreta en gjennomgang av miljøstatus på eget foretak, og en plan for 
gjennomføring av disse. På samme vis skal kommunale tiltaksstrategier og regionalt miljøprogram være 
verktøy på henholdsvis kommunalt og regionalt nivå. Kommunene skal gjennom sine tiltaksstrategier 
prioritere utfordringer som gårdbrukerne kan få tilskudd til gjennom Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).  
Planer og virkemidler på disse tre nivåene kan sees på som en samlet pakke som skal medføre en 
spissing av miljøinnsatsen i landbruket.  
 
Regionalt Miljøprogram (RMP) har laget strateginotat om målsetninger og virkemiddelbruk, og disse ble 
lagt til grunn for kommunenes tidligere tiltaksstrategier. RMP-ordningen gjennomgikk en 
rulleringsprosess i 2009, og en ny rullering ble gjennomført i 2012. Revidert Regionalt Miljøprogram for 
perioden 2013 – 2016 er med i grunnlaget for den nye kommunale tiltaksstrategien.  
 
 
RMP 2013 - 2016 har disse hovedmål innen forurensning og klima:  
REDUSERE FORURENSNINGEN FRA JORDBRUKET OG SAMTIDIG FREMME PRODUKSJON GJENNOM GOD 
AGRONOMI 
Avrenning til vassdrag 

• Redusere erosjon og avrenning fra jordbruksarealer  
• Bidra til at alle vannforekomster i jordbruksdominerte områder har god økologisk tilstand i 2021 

Utslipp til luft 
• Redusere utslippene av klimagasser til luft og øke opptaket av karbon i jord 
• Redusere jordbrukets utslipp av lystgass og ammoniakk 
• Bedre utnyttelsen av næringsstoffer i husdyrgjødsla 

Plantevernmidler 
• Redusere faren for utlekking av plantevernmidler til vann og vassdrag  

 
 
RMP 2013 - 2016 har disse hovedmål innen kulturlandskap:  
OPPRETTHOLDE ET VARIERT OG ÅPENT KULTURLANDSKAP GJENNOM AKTIV SKJØTSEL OG BRUK AV 
RESSURSGRUNNLAGET 

• Begrense gjengroing i utmark og legge til rette for rasjonell utnytting av utmarksbeite og 
redusere tapet av beitedyr 

• Ta vare på og utvikle variasjonen i jordbrukets kulturlandskap 
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• Vedlikeholde et mangfold av naturtyper som er viktige for det biologiske mangfoldet i 
jordbrukslandskapet 

• Økt bruk og vern av bevaringsverdige husdyrraser som er en viktig del av landbrukets genetiske 
ressurser. 

• Ivareta viktige kulturlandskapsverdier og tradisjoner knyttet til seterbruket og helhetlige 
setermiljøer forankret i lokal tradisjon. 

• Ivareta og synliggjøre landbrukets kulturminner og kulturmiljøer 
• Bedre allmennhetens tilgang til jordbrukets kulturlandskap 
• Ivareta særegne landskapselementer som en berikelse for friluftsliv 

 
 
Regionalt Skogprogram (RSK) 2013 - 2016 har følgende hovedmål innen skogbruk:  
GJENNOM ET AKTIVT OG BÆREKRAFTIG SKOGBRUK BIDRA TIL ØKT PRODUKSJON, VERDISKAPING OG 
POSITIV KLIMAGEVINST. 
 
Det er satt opp mål for 

• Skogproduksjon 
• Transport 
• Rekruttering og kompetanse 
• Klima og miljø 

 
Regionalt skog- og klimaprogram er en oppfølging av den nasjonale landbrukspolitikken og et 
delprogram i Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU). Programmet er forankret i Strategi for skog- og 
tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 – 2016. 
 
 
 
Landbrukets særegenheter i øvre Solør  

• Skogbruket 
Våler og Åsnes er store skogkommuner og har sammen et produktivt skogareal på 1, 3 millioner 
dekar. 
Skog- og tresektoren har stor betydning for økonomi, velferd og folkehelse. Skogen er en 
bærebjelke i begge kommuner og verdiskapingsrapporten (NILF-rapport 2012) viser at 
bruttoproduktet/verdiskapinga fra skogen i hhv Åsnes og Våler er på 77 og 42 millioner kroner.  
 
Skogbruket er basert på en langsiktig tankegang. Skogkulturtiltak som markberedning, planting 
og avstandsregulering er viktige tiltak for å oppnå produksjon og kvalitet på skogen som 
fremtidige generasjoner skal høste av. Skogbrukerne i øvre Solør har et høyt aktivitetsnivå når 
det gjelder dette. 
 
Skogen har stor verdi som rekreasjonsområde for befolkningen i kommunene og for utviklingen 
av turisme. Jakt, fiske og bruk av skogsveier og –stier gjør skogen til en sentral ressurs for 
regionen. 
 

• Planteproduksjon 
Våler og Åsnes har om lag 153 000 daa dyrka areal. Det er korn og potet på henholdsvis 109 000 
daa og 15 000 daa som utgjør det meste av produksjonen.  Gulrot er også blitt en viktig 
produksjon. I tråd med myndighetenes målsetting om økologisk produksjon har kommunene 
støttet opp under utvikling av økologisk produksjon og forbruk. Det er flere dyktige brukere som 
driver økologisk produksjon.  
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Utviklingen går klart i retning av færre og større driftsenheter (jmfr NILF-rapporten 2012-2 
Verdiskaping i landbruket i Hedmark). Verdiskapinga pr driftsenhet øker. Produsentene har høg 
faglig kompetanse. 
 

• Husdyrproduksjon 
Det er få melkeproduksjonsbruk igjen i øvre Solør. I Åsnes er det 5 bruk og i Våler 4 som driver 
med melk. Det er flere større slaktegrisbesetninger. Storfeproduksjonen har hatt en positiv 
utvikling og det er stor aktivitet i bygging av hus til slaktekyllingproduksjon. Det at Nortura 
Samvirkekylling er etablert i Våler har en positiv effekt på utviklingen av fjørfeproduksjonen. I 
tillegg er Nortura sitt slakterianlegg på Elverum viktig.  
 

• Glomma og andre vassdrag/sjøer 
Glomma renner gjennom skog og kulturlandskap i begge kommuner. Glomma gir landbruket et 
globalt perspektiv gjennom Nordsjøavtalen. Kommunene har også andre verdifulle elver og 
sjøer. Det er nødvendig å ha fokus på avrenning fra jordbruket og iverksette tiltak som kan 
redusere/hindre dette. Det er også viktig å synliggjøre alle de tiltak som gjøres pr i dag gjennom 
RMP-ordninga og SMIL-tiltak. 
 
Elver og sjøer med tilgrensende kulturlandskap er verdifulle rekreasjonsområder. Det må, i tett 
samarbeid med næringa, legges til rette for økt tilgjengelighet til disse områdene. 
 

• Finnskogen 
Både Åsnes og Våler har store Finnskogområder. Det er et særlig ansvar å ivareta dens 
kulturhistoriske egenart slik at områdene blir gjort tilgjengelige for innbyggere og turister. 
 

• Grendene i Åsnes og Våler 
Grendene preges av å være jordbruksgrender. Det er viktig å sikre aktiv drift som bidrar til å 
opprettholde bosetting, kulturlandskapet og aktivitet på gårdsbruka. Gjengroing er et stort 
problem og det må settes i verk omfattende tiltak dersom den skal stoppes/reverseres. En del 
steder står både uthus og mindre bolighus til nedfall.  Å ivareta kulturlandskap og bygninger 
over så store områder er umulig. Det kan være nødvendig å prioritere noen områder det skal 
satses på. 
 

• Sætergrender og – miljøer 
Det er både viktig og utfordrende å ivareta sætergrendene og – miljøene i vår region. Beitedyra 
er borte øst for Glomma og det er også vanskelig å ha beitedyr på vestsida. Rovdyrtrykket er 
stort. Sætermiljøene representerer verdifullt kulturlandskap, historie og identitet. Noen 
områder må prioriteres, aktiv bruk er den beste form for bevaring. 
 

• Rovdyr 
Det er bekymringsfullt at rovdyra har fortrengt beiteareala øst for Glomma. Sommeren 2013 har 
vist at det også er vanskelig å bruke utmarka på vestsida til beiting. Rovdyra er det største 
hinderet for bruk av utmarka. 
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JORDBRUKET I ÅSNES OG VÅLER 
 
Våler og Åsnes skal ha et livskraftig og attraktivt landbruk av høy kvalitet som bidrar til økt 
produksjon, vekst og utvikling. 
 
Generelle målsettinger for jordbruket i øvre Solør 2014 – 2017 

• Opprettholde aktiv jordbruksdrift og bosetting på gårdsbruka  
• Styrke jordbruksnæringa gjennom kunnskap, motivasjon og samarbeid mellom aktørene i 

jordbruket 
• Synliggjøre verdien av et aktivt jordbruk gjennom å opprettholde et åpent og variert 

kulturlandskap 
• Sikre bærekraftig utvikling og høy miljøstandard i jordbruket 

 
Hovedutfordringer i jordbruket i øvre Solør 

• Driftsenheter med inntektsmuligheter slik at den enkelte bruker fortsetter med matproduksjon  
• Opprettholde korn- og potetproduksjonen. Utvikle grønnsak- og bærmiljøet i regionen 
• Mer husdyr på gårdsbrukene i Våler og Åsnes! 
• Begrense gjengroing og opprettholde kulturlandskapet 
• Rekruttering til jordbruksyrket 
• Ivareta og synliggjøre kulturmiljøer og kulturminner 
• Rovdyr 

 
Erfaringer fra perioden 2010 – 2013  

• En lokaldemokratisk viktig ordning 
• SMIL- tiltak bidrar til aktivt engasjement, bevisstgjøring og kulturbasert næringsutvikling 
• Tiltak i tråd med en lokalpolitisk villet utvikling 
• Tett samhandling mellom grunneier/bruker og forvaltning 
• Personer som er i ”randsonen” av det aktive landbruket blir engasjert og bidrar til utviklingen av 

nærområdet 
• Begrensede tilskudd utløser stor aktivitet. Dette gir ringvirkninger til det lokale næringslivet 
• Det bidrar til større trivsel og attraktivitet for kommunens omdømme 
• Stoltheten er høy hos de som har gjennomført tiltak  
• Stor ”smitteeffekt” f.eks dammer i kulturlandskapet 
• Kompetansebygging hos tiltakshavere og håndverkere 
• Grobunn for kreativ bruk av gammel bebyggelse og bevaring av kulturmiljøer - stedsutvikling 
• Positivt bidrag til miljø og klima 
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Mål, prioriteringer og behov for perioden 2014 – 2017 
 
Hovedtiltak i jordbruket (SMIL) 

 
Tiltak 
Kulturlandskap 
Forurensing – hydrotekniske tiltak 
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt: Tilgjengelighet til Glomma, stier og turveier 
gjennom kulturlandskapet. 

 
Det skal i hovedsak settes av midler til alle hovedtiltak i perioden fram til 2016. 
 
 
Kulturlandskap 
En hovedutfordring innen jordbruket er gjengroing av gammel kulturmark og tap av biologisk mangfold i 
tilknytning til beiteareal der det ikke finnes beitedyr som kan benytte arealene. Disse arealene er 
vanskelig tilgjengelig for bruk av moderne landbruksmaskiner, og står derfor i fare for gjengroing med 
kratt og trær. Kulturlandskapstiltak omfatter tilskudd til ivaretakelse av biologisk mangfold, inngjerding 
av gamle beiter, tilgjengelighet/tilrettelegging for allmennheten og vern av kulturminner. I de ulike 
prosjektene skal det tas initiativ til å få husdyr på beitene. Dette kan gjøres ved å ”leie” inn dyr fra 
husdyrbrukere i området. Rovdyra vanskeliggjør bruk av beitedyr i områdene øst for Glomma. 
 
 
Forurensingstiltak 
Det kan gis tilskudd til tiltak for å: 

• redusere risikoen for erosjon på jordbruksareal og i vannløp 
• redusere avrenning av næringsstoffer fra jordbruksareal  
• redusere forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann.  

Det er behov for økt fokus på utbedring, oppgradering og supplering av hydrotekniske anlegg. Herunder 
gjelder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp.  
 
 
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt 
Det er ønskelig å sette i gang et planleggings- og tilretteleggingsprosjekt med hovedmål om bedre 
tilgjengelighet til Glomma. Det er ønskelig fra befolkningen i begge kommuner i større grad bruke 
Glomma som rekreasjonsområde. Det å gi tilgang til kulturlandskapet i tilknytning til elver og vann vil 
være av stor verdi for allmennheten. Grenderåd/velforeninger vil være viktige aktører i disse arbeidene.  
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Tilskudd til landbrukseiendommer  
 
Forurensning  
1. Utbedre og oppgradere hydrotekniske anlegg – inntil 70 % av kostnadsoverslag  
Ordningen omfatter kun tilskudd til utbedring og supplering av eksisterende anlegg. Tiltakene kan for 
eksempel gjelde utbedring av kummer, utbedring av rørutløp til elv/bekk, utbedring av 
rør/bekkelukkinger som er ødelagt mm. Tiltakene må utføres i samsvar med typetegninger.  
 
2. Tekniske tiltak - fangdammer – inntil 70 % av kostnadsoverslag  
Tilskudd gis etter tidligere retningslinjer om miljøplanting og økologiske rensetiltak beskrevet i forskrift 
om investeringsstøtte til miljøtiltak av 22. mai 1998. En fangdam består av et sedimentasjonskammer på 
1-2 meters dyp og en til flere grunne våtmarkssoner. Fangdammens størrelse bør være minst 0,1 % av 
nedbørfeltets størrelse. For ytterligere krav til utforming ta kontakt med landbrukskontoret.  
 
3. Vegetasjonssone ned mot bekkene – inntil 70 % av kostnadsoverslag  
Vegetasjonssone med tilplanting med tilskudd inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag som 
engangstilskudd ved etablering. Ved søknad om produksjonstillegg, vil arealet regnes som ute av drift, 
men det gis tilskudd til miljøareal gjennom RMP.  
 
4. Bygningsmessige miljøtiltak – inntil 50 % av kostnadsoverslag  
Det kan gis tilskudd til særskilte bygningsmessige miljøtiltak i tilknytning til eksisterende driftsbygning 
eller driftsopplegg. Det kan gis tilskudd for å utvide til 12 måneders lagerkapasitet for husdyrgjødsel for 
å sikre at husdyrgjødsel spres i vekstsesongen Det kan gis tilskudd til tiltak for å utbedre og hindre 
lekkasjer fra punktkilder som eksempelvis siloanlegg, lagringsplasser for rundballer, samt tiltak for å 
redusere eller hindre avrenning fra utekve for husdyr.  
 
Kulturlandskap 
1. Ivareta biologisk mangfold – inntil 100 % av kostnadsoverslag  
Verdifulle områder registrert ved naturtypekartleggingen eller lignende type kartlegging skal danne 
grunnlag for prioriteringen av tiltak. Eksempler på prioriterte tiltak vil være ivaretakelse av 
gårdsdammer og deres biologiske mangfold, samt restaurering av gamle slåtteenger, tilskudd til 
åkerriksvennlige slåttemetoder.  
 
2. Holde gamle beiter åpne – inntil 70 % av kostnadsoverslag  
Tilskudd til rydding og gjerding av beiter. Inngjerding av relativ åpen beitemark vil prioriteres foran totalt 
igjengrodd beitemark. Det kan ikke søkes om gjerding i samme område før det er gått 15 år. Verdifulle 
beiter registrert i naturtypekartleggingen eller lignende type kartlegging skal prioriteres. 
Samarbeidsprosjekter prioriteres. Der det er mulig bør gjerding utføres på en slik måte at det ikke 
hindrer allmennhetens ferdsel. 
 
3. Tilgjengelighet - tilrettelegging for allmennheten – inntil 70 % av kostnadsoverslag  
Områder som har muligheter for å gi et sett av turmuligheter samtidig med at overordnede mål for 
landbruk og biologisk mangfold ivaretas, vil bli prioritert.  
 
4. Vern av kulturminner og kulturmiljøer/bygninger – inntil 70 % av kostnadsoverslag  
Freda bygninger og bygninger vurdert som verneverdige av kulturminnemyndighet prioriteres. Normalt 
gis det inntil 50 % tilskudd, i spesielle tilfeller opp til 70 %. Uttalelse fra Fylkeskommunes 
kulturminneetat kan også legges til grunn.  
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Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter  
 
Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete 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 ved planlegging, organisering og 
prosjektarbeid. 

Det ytes engangstilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 

Behov for midler  

Tabellen viser en framskriving av behov for midler i Våler og Åsnes målt i faste kroner. Beløpene i 
tabellen er dels basert på erfaringer og søknadsmengde i forrige periode og dels etter forventet 
søknadsmengde som oppfølging av gjennomførte områdetiltak prosjekter i forrige periode. For 2013 var 
den samlede potten for SMIL for Våler og Åsnes til fordeling på kr 1 400 000,-.  
 
 
 
Fordeling på hovedtiltak i perioden 2014-2017 
 2014 2015 2016 2017 
TILSKUDD TIL LANDBRUKSEIENDOMMER 
Kulturlandskapstiltak 600 000 600 000 600 000 600 000 
Forurensingstiltak 600 000 600 000 600 000 600 000 
 
TILSKUDD TIL PROSJEKTER 
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt 500 000 500 000 500 000 500 000 
     
SUM 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 
 
 
Retningslinjer for saksbehandling SMIL 
 
Søknadsfrist: Fortløpende søknadsfrist og behandling. ”Først til mølla”-prinsippet brukes. 
 
Krav til søknad/vedlegg  
Eget skjema utarbeidet av SLF og skal brukes.  
Vedlegg i henhold til søknadsskjemaet, eks. kart, bilder, tegning/skisse  
Spesifisert kostnadsoverslag der MVA går fram av overslaget  
Miljøplan trinn 2 for søkere som mottar produksjonstilskudd i jordbruket  
For andre søkere; en vurdering av eventuelle miljømessige konsekvenser som følge av tiltaket. 
  
Arbeidsfrist  
1-3 år fra innvilget søknad. Kommunen kan i særskilte tilfeller forlenge arbeidsfristen med inntil  
2 år, slik at samlet arbeidsfrist blir 5 år.  
  
Vilkår  
Tiltakshaver må være registrert i Enhetsregisteret  
 
Anlegget skal vedlikeholdes i minst 10 år fra tilskuddet er utbetalt.   
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Arealer som er ryddet og gjerdet inn kan tas med som innmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd 
når kommunen ved kontroll har godkjent at det oppfyller kravet til innmarksbeite både med hensyn til 
gjerde og dekning av gras og beitetålende urter.  
  
Istandsetting/vedlikehold av bygninger skal skje etter de prinsipper kulturminneforvaltningen legger til 
grunn. Dette er bl.a.:  
• å bevare mest mulig av bygningens opprinnelige bygningselementer og foreta så lite  
forandringer som mulig  
• reparasjoner framfor hel utskifting  
• husets utseende må forbli mest mulig uforandret  
  
Krav ved utbetaling  
For engangstilskudd over kr 10 000,- kan det foretas delutbetalinger etter hvert som tiltaket blir  
utført. Minst 25 % av tilskuddet holdes tilbake til tiltaket er ferdiggodkjent  
  
Når tiltaket er utført i samsvar med vilkårene, må søker sende skriftlig melding til kommunen om 
sluttutbetaling. Sammen med meldingen skal det sendes fullstendig regnskap for tiltaket.  
Regnskapet skal attesteres av regnskapsfører og settes opp slik at det kan sammenlignes med det 
kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. Kommunen foretar befaring med ferdig-
godkjenning før sluttutbetaling overføres til søkers konto.  
  
Kontroll  
Kommunen, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette kontroll av 
tiltaket. Tilskuddsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i denne forbindelse.  
  
Tilbakebetaling  
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med 
forutsetningene for innvilgning av tilskudd.  
 
 
Forholdet til annet lovverk  
Naturmangfoldloven skal anvendes ved alle vedtak om innvilging av SMIL midler. At det er innvilget 
SMIL midler innebærer ikke at det er gjort en saksbehandling av tiltaket etter alle relevante lovverk. For 
en del tiltak kan det også være behov for avklaring og tillatelse for gjennomføring etter andre lovverk, 
dette kan gjelde:  

• Fangdammer, kan utløse krav om vurdering etter plan- og bygningsloven og vannressursloven.  
• Steinsetting i bekk/elv, kan utløse krav om vurdering etter vannressursloven.  
• Endring av bekkeløp, krever vurdering etter vannressursloven  
• Inngrep i kantsone til bekk, kan utløse krav om vurdering etter vannressursloven  
• Tiltak på bygninger, kan utløse krav om vurdering etter plan- og bygningsloven, 

kulturminneloven.  
• Gjødselkummer, kan utløse krav om vurdering etter plan- og bygningsloven  
• Hogst av skog for åpning til beitemark, kan utløse krav om vurdering etter skogbruksloven 

og/eller nydyrkingsforskriften, kulturminneloven.  
 
Listen er ikke uttømmende, verken med hensyn til alle aktuelle lovverk eller hvilke tiltak som kan utløse 
krav behandling etter annet lovverk. Det må vurderes av tilskuddsmottaker i hvert enkelt tilfelle hvorvidt 
tiltaket krever vurdering etter annet lovverk.  
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SKOGBRUKET I ÅSNES OG VÅLER 

Våler og Åsnes skal ha et livskraftig og attraktivt skogbruk av høy kvalitet som bidrar til økt 
produksjon, vekst og utvikling i kommunene, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, 
landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet.  

 
Generelle målsettinger for perioden 2014 – 2017 

• Våler og Åsnes skal øke den langsiktige produksjonen av skog basert på høg faglig kompetanse 
og bærekraft. 

• Klimaeffekten (CO2-binding) fra Våler og Åsnes sine 1,3 mill. dekar skog skal være tallfestet og 
allment kjent. 

• Skogen skal være en ressurs for alle. Det skal tilrettelegges for tilgjengelighet og kunnskaps-
formidling. 

• Våler og Åsnes kommuner skal stimulere til tverrfaglig samarbeid for å stimulere til utvikling og 
vekst i videreforedling og bruk av tre og bioenergi. Det skal legges til rette for og støttes opp om 
lokal skogindustri. 

 
 
Hovedutfordringer i skogbruket i øvre Solør 

• Markedssituasjonen  
Skogbruksnæringa er i stor grad råstoffleverandører og mye av råstoffet eksporteres ut av 
landet. Det må synliggjøres behov for økt lokal bearbeiding av råstoff og videreutvikle 
eksisterende skog- og treindustri. 

• Rekruttering  
For å videreutvikle produksjon og industri kreves høg faglig kompetanse i alle ledd. Det må 
fortsatt stimuleres til å ta skogfaglig utdanning og stolthet for skognæringa må ha fokus. Solør 
videregående skole, avd. Sønsterud er en viktig aktør som næringa skal støtte opp om. 

• Skogsbilveier 
Det er nødvendig å ruste opp mye av veinettverket. Det krever både kapital og kompetanse. 
Skogsbilveiene er, i tillegg til drift av skogen, viktige for tilgjengelighet for ”folk flest”. Merka 
sykkelruter, skiløyper og turveier er viktige for å få turister til regionen.  

• Bruksstrukturen for skogeiendommer med mange mindre enheter er en utfordring. Det 
gjennomføres nå et omfattende jordskifte på Vestmarka i Åsnes og det bidrar i positiv retning til 
økt effektivitet.  

 
 
 
Erfaringer fra perioden 2010 – 2013 - NMSK 
Våler og Åsnes har i perioden hatt hovedfokus på ungskogpleie og markberedning. Dette for å stimulere 
til høy aktivitet og god skoghelse. Denne prioriteringen har medført at det er drevet avstandsregulering 
på mellom 10.000 og 11.500 dekar årlig i kommunene, der Åsnes ligger på topp i fylket sammen med 
Kongsvinger. Når det gjelder markberedning har dette tiltaket fått større fokus gjennom perioden, og i 
2012 ble det markberedt ca. 5.200 dekar til sammen i kommunene. Tilskuddssatsen til tiltakene har 
gjennom perioden variert fra 15 til maksimalt 30 %, avhengig av kommunenes tildeling av midler.  
 
ØK-prosjektet.  Kommunene har deltatt i et felles prosjekt for Glåmdalsregionen der formålet har vært 
økt satsing på skogkulturaktivitet. Prosjektet har hatt to mål: Økt aktivitet og kompetanseløft for å nå 
målene i skogstrategien. Tilskuddene har gått til aktører som utfører skogkulturaktivitet på et visst nivå 
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og omfang. Kompetansehevingen har vært rettet mot kursing av arbeidsledere og skogkulturgjenger.  
Kursene har vært gjennomført i samarbeid med Aktivt Skogbruk. 
   
Miljøtiltak i skog.  For å utnytte potensialet i NMSK forskriften har Våler de siste år lagt spesielt vekt på 
miljøelementet i forskriften. Kommunen har gitt tilskudd til opparbeiding av stier og tilrettelegging for 
allmennheten. Større prosjekter som det er gitt tilskudd til er prosjekt Blåenga, Sætervegen i 
Nordaberget og Spulsåstoppen på Haslemoen. Åsnes har i større grad utnyttet forskriftens miljødel om å 
gi tilskudd til bevaring av spesielle miljøverdier der skogeier avstår fra hogst. 
 
Både i Våler og Åsnes gjennomføres årlige drøftinger i kontaktutvalga for skogbruk. Politisk nivå har i 
mindre grad vært involvert. På grunn av at begge kommuner eier store skogareal er det tett 
kommunikasjon med politisk nivå angående skogproduksjon. 

 
 
Mål, prioriteringer og behov for perioden 2014 – 2017 
Innen skogbruket i Åsnes og Våler vil det fortsatt være behov for å stimulere til økt skogproduksjon der 
tilskudd til ungskogpleie og markberedning blir prioritert. Miljøtiltak i skog og andre fellestiltak for økt 
skogkultursatsing er andre prioriterte satsingsområder. 

 
Hovedtiltak i skogbruket (NMSK) 

 
Prioritet Tiltak 

1 Ungskogpleie  
2 Markberedning 
3 Miljøtiltak i skog (MIS), andre miljøtiltak 
4 Modernisering av skogsbilveier  

 
Ungskogpleie 
Ungskogpleie er en investering i framtidsbestandet som tar sikte på å øke kvaliteten og 
volumproduksjonen. Ved å opprettholde en høy aktivitet legger man til rette for kvalitetsproduksjon og 
økt gevinst ved slutthogst. Det er ønskelig å fortsette den store aktiviteten som har vært i begge 
kommuner og prioriterer tilskuddsmidler til ungskogpleie. 
 
Markberedning 
Grunnlaget for en framtidig kvalitetsskog ligger i tilfredsstillende foryngelse. En vellykket planting eller 
naturlig foryngelse er blant annet avhengig av spire, etablering og vekstforhold. Konkurrerende 
vegetasjon, for liten eller for stor vanntilgang , ugunstig temperatur, billeangrep og sommerfrost, 
reduserer ofte foryngelsens tetthet. Markberedning påvirker disse forholdene positivt og et eventuelt 
plantearbeid blir lettere.  
 
Miljøtiltak 
Opprettholde og videreutvikle biologisk mangfold ut i fra særskilte registreringer, opprettholde 
kvaliteten på og tilgjengeligheten til friluftsområder og ivareta og synliggjøre kulturminner. Det er gode 
erfaringer fra forrige periode med å tildele tilskudd til tiltak som bidrar til bedre tilgjengelighet til 
friluftsområder i skogen.   
 
Skogsveier 
Skogsbilveinettverket i Våler og Åsnes er stort sett godt utbygd, men det er behov for nybygging i noen 
områder. Økt satsing på vedlikehold og ombygging (modernisering) av veger er nødvendig. Det gjelder 
også bru-vedlikehold. I samarbeid med næringa arbeides det for regionalt samarbeid (mellom 
Glåmdalskommunene) for økt innsats innen skogbilvei. 
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Fellestiltak skogkultursatsing 
Kommunene vil i kommende periode være positive til deltakelse og videreføring av fellestiltak for 
skogkultursatsing.  Hvorvidt ØK-prosjekt blir videreført i nåværende form er usikkert, men sammen med 
de andre kommunene i regionen vil det bli utarbeidet nye planer for økt skogkulturaktivitet.   
 
Behov for midler  
Tabellen viser en framskriving av behov for midler i Våler og Åsnes målt i faste kroner. For NMSK var den 
samlede potten til fordeling i begge kommuner i 2013 kr 2 090 000.  
 
Fordeling på hovedtiltak i perioden 2014-2017 
Tiltak 2014 2015 2016 2017 
Ungskogpleie 1 120 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000 
Markberedning 400 000 400 000 400 000 400 000 
Miljøtiltak MIS 70 000 70 000 70 000 70 000 
Andre Miljøtiltak 250 000 250 000 250 000 250 000 
Fellestiltak skogkultursatsing 160 000 160 000 160 000 160 000 
Fellestiltak veivedlikehold 150 000 150 000 150 000 150 000 
Fellestiltak annet 50 000 50 000 50 000 50 000 
SUM 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 
 
 

 
Retningslinjer for saksbehandling NMSK 
 
Generelt 
Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog.  
 
Søknadsfrist 
Det legges opp til fortløpende søknadsfrist. 
Det tas imot søknader fortløpende og sammen med faktura for utført arbeid. Først til mølla prinsippet 
gjelder. Webskas benyttes for utbetaling av tilskudd. 
 
Krav til søknad/vedlegg 
Søknad om tilskudd til tiltak som omfattes av Forskrift om Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (§ 4, 5 og 
6) skal skrives på skjema utarbeidet av Statens landbruksforvaltning. For søknader etter § 7 må 
Fylkesmannen, og etter § 8 må kommunen, avgjøre kravet til søknadsprosedyre. 
 
Tilskudd utbetales ved innlevering av faktura, erklæring om eget arbeid eller lignende for utført arbeid. 
Opplysninger som kreves i søknadsskjema skal være oppgitt. Skogkulturtiltak må omfatte mer enn 2 daa 
og være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlig utført. Tilskudd gis kun til tiltak som utføres i tråd med 
Skogbrukets Miljøstandard.  
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Tilskuddssatser 
Tilskuddsatsene vil variere etter årlige tildelinger av midler. 
 
Glåmdalskommunene vil arbeide for en samordning av tilskuddssatsene på skogkulturtiltak. Det skal 
også satses på regionale fellestilak. 
 

• Ungskogpleie – inntil 30 % av totale kostnader  
• Markberedning – inntil 30 % av totale kostnader  
• Miljøtiltak 

MIS - langsiktig bevaring av miljøverdier som er i konflikt med næringsmessig skogbruk – inntil 
30 % av skogverdien, eventuelt inntil kr. 75 000 iht. avtale om avståelse fra hogst eller andre 
spesielle miljøhensyn. Viktige områder for biologisk mangfold skal prioriteres. Det skal legges 
vekt på skogeiers økonomiske belastning ved å ivareta miljøverdier.   
 

Andre miljøtiltak  
- Det kan søkes støtte til tiltak som bidrar til bedre tilgjengelighet til friluftsområder i skogen samt 

styrke kunnskapen om natur- og kulturverdier i skog.  
- Det kan søkes støtte til tiltak for å øke skogkulturaktiviteten og styrke den faglige kompetansen 

innen skogkultur-arbeidet.    
- Det kan være aktuelt å gi støtte til kompetansehevende tiltak og prosjekter knyttet til bioenergi. 

Kommunene i Glåmdalen skal vurdere et fellesprosjekt innen bioenergi. 
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