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Høring av forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms og
Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark sender med dette forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i
jordbruket i Troms og Finnmark på høring.
Både det nasjonale og regionale miljøprogrammet ble revidert i 2018. Landbruksdirektoratet
fastsatte høsten 2018 en egen instruks for regionale miljøtilskudd. Instruksen beskriver hvilke
tiltak/tilskuddsordninger fylkene kan velge mellom og setter mål for de ulike tiltakene.
Instruksen gir også utfyllende informasjon om de ulike ordningene som fylkene kan velge å ta med i
sine regionale miljøprogram. Utvalget av ordninger som er med i forskriften er bestemt i Regionalt
miljøprogram for jordbruket i Troms og Finnmark 2019 – 2022, som ble vedtatt i desember 2018
som en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram.
Innspill til høringsutkastet
Høringsuttalelser må sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 20. mai 2019 til
fmtfpost@fylkesmannen.no; eller Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø.
Husk å merke innspillet med vårt saksnummer 2019/5203.
I tillegg til innspill på valg av tiltak ber vi om innspill på forslaget om søknadsfristene for 15. oktober
for foretakene og 15. november for beitelagene.
Det regionale handlingsrommet ved fastsettelsen av forskriften
Som en følge av den nye instruksen, vil det fra søknadsomgangen 2019 ikke lenger kunne gi
miljøtilskudd til slått av veikanter. Samtidig har andre tiltak blitt slått sammen eller fått et annet
innhold.
Landbruksdirektoratet har bestemt at formålet for de ulike tiltak/tiltaksordninger ikke skal inngå i
forskriftsteksten. Formålet er likevel bindende for vår tolkning av bestemmelsen.
Landbruksdirektoratet understreker videre at fylkesmannen ikke kan stille vilkår som går lengre enn
formålet med tilskuddet eller er urimelig tyngende sett opp mot formålet man ønsker å oppnå.
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Om høringsutkastet
Landbruksdirektoratets instruks viser hvilke tiltak vi kan velge mellom og RMP- programmet for
perioden 2019 – 22 viser hvilke tiltak som er valgt for Troms og Finnmark. Vi har valgt å ta med
formålene under hvert tiltak, selv om de ikke vil være med i den endelige forskriften.
Under hvert tiltak (tilskuddsordning) har vi referert:




Målet for tiltaket slik det er formulert av Landbruksdirektoratet i instruksen
Teksten i forskriftsmalen fra Landbruksdirektoratet
Vårt forslag til formulering av teksten for hvert tiltak.

Svart skrift viser hva som er standard formuleringer i malen. Rød skrift er våre forslag til
regionale tilpasninger innenfor rammen av den nasjonale instruksen for regionale
miljøtilskudd.
Vi har forsøkt så godt som mulig å videreføre tiltak som ble valgt i RMP-perioden 2013- 2018. Det at
programmet for to fylker blir sammenslått og at Landbruksdirektoratet har kommet med ny instruks
og justeringer av tiltak, fører til at ikke alle tiltak fra forrige periode videreføres. Noen tiltak utgår, nye
tiltak innføres, og det har blitt gjort justeringer og sammenslåinger av noen tiltak og vilkår.
Vi har tatt med § 19 Kantsone i eng og § 25 Miljøavtale, som er to nye tiltak for Troms og Finnmark
innen miljøtemaene avrenning til vann og miljøavtale. I utgangspunktet er det tenkt at disse to
tiltakene er øremerket arealer som drenerer til utvalgte vannforekomster, som fremgår av
vedleggene: «Oversikt over påvirkede vannforekomster i Troms/Finnmark». Vi vurderer imidlertid
hvorvidt tiltak § 19 ikke trenger å begrenses til påvirkede vannforekomster, og tar gjerne imot
innspill på dette. Det er også fint om kommunene kommer med innspill til vannforekomstene listet i
vedleggene. Mer informasjon om disse finnes i www.vann-nett.no (bruk Chrome).
For Finnmark utgår disse to tiltakene: Slått av lokalt verdifulle jordbukslandskap – bygdenært, og
beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap – bygdenært. Årsaken til dette er at de ulike slått- og
beitetilskuddene som fantes i den gamle ordningen nå er slått sammen. Dette fører til at det ikke er
anledning å gi tilskudd til arealer som ikke har vært berettiget areal- og kulturlandskapstilskudd de
siste tre årene.
Fylkesmannen vurderer å endre noen tiltak i forkant av søknadsomgangen i 2020
I arbeidet med forskriften har vi sett at noen av tiltakene kan ha behov for justeringer.
Fylkesmannen vurderer derfor å gjøre endringer i forskriften før søknadsomgangen i 2020. Dette er
endringer som krever ytterligere utredning, og det er derfor ikke mulig å gjøre disse endringene i
årets søknadsomgang. Vi velger å ta dette opp nå, slik at det er mulig for høringsinstansene å
komme med innspill til de endringene vi vurderer allerede nå.
De tiltakene vi ser allerede nå at det kan være aktuelt å endre før søknadsomgangen 2020 er:
§ 6 Beiting av verdifulle jordbruksarealer i innmark:
I henhold til forskriften som nå høres kan det gis tilskudd til beiting av arealer tilsvarende de
arealene som er definert i § 8 slått av verdifulle jordbrukslandskap. Foretak som ønsker å søke
tilskudd til disse tiltakene må velge mellom §§ 6 og 8.
Fylkesmannen vurderer fra og med 2020 å endre § 6 til å omfatte verdifulle innmarksareal i Utvalgte
kulturlandskap i jordbruket (UKL), samt i lokalt verdifulle jordbrukslandskap prioritert av kommunen.
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Fylkesmannen skal da fastsette et maksimalt antall dekar per kommune og bestemmer hvilke
områder tilskuddet skal gjelde for.
Årsaken til at den ordningen vi skisserer fra 2020 ikke kan tas inn allerede nå er at det må
gjennomføres en grundig prosess der kommunene prioriterer arealer til ordningen. Det har ikke
vært tid til å gjennomføre en slik prosess i forkant av årets vekstsesong og søknadsomgang.
§ 12 Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl
Vi vurderer også utvide ordningen § 12 Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl fra
søknadsomgangen 2020. En slik utvidelse vil føre til at flere truede fuglearter kan tas med. Det må
imidlertid kartlegges hvilke fuglearter og hvilke områder som er aktuell å ta inn i forskriften.
Nytt tiltak – gras på arealer utsatt for flom og erosjon
Fylkesmannen vurderer også å innføre et nytt tiltak fra neste søknadsomgang innenfor miljøtema
avrenning til vann, Gras på arealer utsatt for flom og erosjon.

Med hilsen
Berit Nergård Nyre
assisterende landbruksdirektør

Torhild Gjølme
assisterende landbruksdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Høringsutkast - forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms og
Finnmark
2 Oversikt over påvirkede vannforekomster i Troms
3 Oversikt over påvirkede vannforekomster i Finnmark
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Mottakerliste:
Hammerfest kommune
Ibestad kommune
Kvæfjord kommune
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen
kommune
Skånland kommune
Sørreisa kommune
Tranøy kommune
Vardø kommune
FINNMARK BONDE OG
SMÅBRUKARLAG
FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Lebesby kommune
Sør-Varanger kommune
Troms fylkeskommune
Berg kommune
Berlevåg kommune
Dyrøy kommune
Karlsøy kommune
Kvænangen kommune
Lenvik kommune
Måsøy kommune
Salangen kommune
Skjervøy kommune
Vadsø kommune
FINNMARK LANDBRUKSRÅDGIVING
Bardu kommune
Gratangen kommune
Guovdageaidnu suohkan /
Kautokeino kommune
Lyngen kommune
Porsanger kommune
Tromsø kommune
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR
BIOØKONOMI
LANDBRUK NORD SA
Alta kommune
Deanu gielda / Tana kommune
Gáivuotna suohkan/ Kåfjord
kommune
Harstad kommune
Karasjoga gielda / Karasjok
kommune
Båtsfjord kommune
Gamvik kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune

Postboks 1224
Kopparvika 7
Bygdeveien 26
Nesveien 7

9616
9450
9475
9357

HAMMERFEST
HAMNVIK
BORKENES
TENNEVOLL

Postboks 240
Sykehjemsveien 41
Vangsvikveien 298
Postboks 292
c/o Jon Nikolaisen Dalheim,
Hestnes
Fylkeshuset Postboks 701
Mellombygdveien 216
Postboks 174
Strandveien 152 - Postboks 28
Postboks 406
Postboks 3374
Ingrid Bjerkås-veien 23
Torget 4
Dyrøytunet 1
Kirkebakken 1
Rådhuset, Gárgu 8
Postboks 602
Torget 1
Postboks 77
Postboks 145
Postboks 614
Aronnesveien 184
Postboks 401
Nergårdveien 2
Bredbuktnesvn. 6

9439
9310
9304
9951
9716

EVENSKJER
SØRREISA
VANGSVIK
VARDØ
BØRSELV

9815
9321
9156
9790
9915
9276
9385
9980
9311
9130
9161
9306
9690
9355
9189
9811
9514
9360
9470
9520

VADSØ
MOEN
STORSLETT
KJØLLEFJORD
KIRKENES
TROMSØ
SKALAND
BERLEVÅG
BRØSTADBOTN
HANSNES
BURFJORD
FINNSNES
HAVØYSUND
SJØVEGAN
SKJERVØY
VADSØ
ALTA
BARDU
GRATANGEN
KAUTOKEINO

Strandveien 24
Rådhuset
Postboks 6900
Postboks 115

9060
9712
9299
1431

LYNGSEIDET
LAKSELV
TROMSØ
ÅS

Postboks 113
Postboks 1403
Rådhusveien 24
Postboks 74

9059
9506
9845
9148

STORSTEINNES
ALTA
TANA
OLDERDALEN

Postboks 1000
Postboks 84

9479
9735

HARSTAD
KARASJOK

Hildberggt. 18
Vevikv. 6
Postboks 43, Fjellveien 6
Rådhusvn. 18

9990
9770
9593
9620

BÅTSFJORD
MEHAMN
BREIVIKBOTN
KVALSUND
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Unjárgga gjelda / Nesseby
kommune
TROMS BONDE- OG
SMÅBRUKARLAG
SAMEDIGGI / SAMETINGET
Balsfjord kommune
Loppa kommune
Nordkapp kommune
Storfjord kommune
Torsken kommune
NORGES BONDELAG
INNOVASJON NORGE
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING
NORD NORGE

Rådhus

9840

VARANGERBOTN

Furuvegen 32

9057

VIKRAN

Ávjovárgeaidnu 50
Rådhusgata 11
Parkv. 1/3
Postboks 403
Oldersletta 1
Herredshusveien 11
Postboks 9354 Grønland
Postboks 448 Sentrum
Sortland videregående skole Kleiva

9730
9050
9550
9751
9046
9380
0135
0104
8406

KARASJOK
STORSTEINNES
ØKSFJORD
HONNINGSVÅG
OTEREN
GRYLLEFJORD
OSLO
OSLO
SORTLAND

