
Fagsamlinger om eStil og miljøtilskudd, 

Bodø 03.06.14 og Mosjøen 04.06.14: 

 

Erfaringer fra 

søknadsomgangen 2013 



Søknadsprosessen - beskrivelse 

 

Søkerne skulle forholde seg til: 

• Nye tilskuddsordninger og vilkår: Veileder for miljøtilskudd i 
jordbruket (i Nordland) – søknadsomgangen 2013 (Versjon 2 - 
05.07.13) 

• Søknadsfrist 20.8 (foretakene) og 01.11 (beitelagene) 

• Søke elektronisk via Altinn (primært) og tegne tiltakene inn i 
kartløsningen 

 

Tillegg for beitelagene: 

• Nødvendig med godkjent organisasjonsform i 
Enhetsregisteret 

../Sider/HOVEDSIDE LANDBRUK med dokumenter, lenker og blogg.aspx
https://www.altinn.no/no/


Søknadsprosessen - erfaringer 

 

Tilbakemeldinger fra foretakene: 

• For noen var elektronisk søknad en barriere 

• Andre strevde med dårlig nettilgang 

• Ble «kastet ut» av Altinn når de jobbet med kartet 

• Frustrasjoner knytta til inntegning av veikantene 

• Frustrasjoner knytta til at det ikke lenger gis tilskudd til 
vedlikehold av gjerder («- hvorfor bare det spesielle?» 

• Noen ordninger var vanskelig å finne igjen (nye 
overskrifter som følge av den nasjonale RMP-menyen) 

• Andre syns at «dette gikk jo egentlig greit!» 

 

 



Tilskuddsordningene - erfaringer 
 

Før søknadsomgangen 2014 

 

Behov for:  

• Presisere formålet med noen av ordningene 

    (eks.: Miljøtilskudd til hesjing) 

• Presisere noen vilkår 

    (eks.: Vilkårene for godkjenning av steigarsau) 

• Endre noen vilkår 

    (eks.: Miljøtilskudd til spredning av husdyrgjødsel i  

    vår/vekstsesongen) 

• Fastsette noen nye vilkår 

    (eks.: Miljøtilskudd til beitelag) 

 



Saksbehandlingen i kommunen - beskrivelse 

 

Kommunene skulle forholde seg til:  

 

• Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket, Nordland 
(fastsatt av Fylkesmannen 25.06.13) 

• Veileder for miljøtilskudd i jordbruket (i Nordland) – 
søknadsomgangen 2013 (Versjon 2 - 05.07.13) 

• Rundskriv 2013/8 fra SLF til fylkesmannsembetene og 
kommunene 13.08.13: Utbetaling av regionale 
miljøtilskudd 

• Rundskriv M-1/13 fra Fylkesmannen til kommunen 
29.08.13: Saksbehandlerrutiner 

 

http://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2013-06-25-834
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/regionalt-miljoprogram/regelverk
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/regionalt-miljoprogram/regelverk
http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMNO/Landbruk og mat/Milj%c3%b8tiltak/Rundskriv M1-13 Milj%c3%b8tilskudd i Nordland.pdf?epslanguage=nb
http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMNO/Landbruk og mat/Milj%c3%b8tiltak/Rundskriv M1-13 Milj%c3%b8tilskudd i Nordland.pdf?epslanguage=nb
http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMNO/Landbruk og mat/Milj%c3%b8tiltak/Rundskriv M1-13 Milj%c3%b8tilskudd i Nordland.pdf?epslanguage=nb


Saksbehandling og utbetalinger - prosedyre 

 

• Godkjenne søknadene innen 20.12.13 (kom.) 

• Fastsette satsene innen 17.01.14 (FM) 

• Utbetale 05.03.14 (SLF) 

• Sms til søkere som oppga mobilnummer 

• Tilskuddsbrev i «Min meldingsboks» i Altinn (de 

som søkte elektronisk) 

• Manuelle utbetalinger 



Saksbehandlingen i kommunen – erfaringer 

 

Mye arbeid med søknadene, bla.: 

• Registrere søknader levert på papir (ca. 40% av søknadene) 

• Korrigere inntegninger i kart (veikanter, spredeareal…)  

• Følge opp søknader var «reservert» i stedet for «levert»  

• Behov for direkte kontakt med flere søkere 

 

Viktig å komme tidlig i gang med saksbehandlingen 

 

Innspill om presiseringer og endringer av vilkår før neste 

søknadsomgang  

 



Klager 

 
 

• Ingen klager mottatt til behandling hos 

Fylkesmannen 

 

• Hvor mange klager har kommunene mottatt og 

tatt til følge? 



Statistikk 

 

Bruken av midlene 

• 96% av ramma (kr 19 900 000) brukt i Nordland 

• 1299 godkjente søknader 

• Utbetalt kr 19 038 250 

 

Rapport fordelt på tiltak 

• Jfr. egen presentasjon 



Innspill og diskusjon 

 


