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1. Innledning

Siden 1994 har kommunene fått økte oppgaver og ansvar på landbruksområdet. Fra 1.1.2004
er kommunene tildelt egne utviklingsmidler til miljøtiltak i jordbruket.

Trenden er at løsningen på landbruket sine utfordringer mer og mer blir et lokalt ansvar.
Tildeling av virkemidler vil i økende grad skje på grunnlag av strategisk planlegging, lokal
mobilisering og effektiv bruk av midlene i kommunene. Konkurranse om virkemidlene vil
favorisere de kommunene og regionene som best klarer å synliggjøre sine behov og samtidig
kan vise til de beste resultatene.

Tiltaksplan for Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner tar utgangspunkt i de lokale
utfordringene.
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2. Bakgrunn
I jordbruksforhandlingene ble det med bakgrunn i Stortingsmelding nr.19 (2001-2002) Nye
oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå, vedtatt å overføre forvaltningen av
de spesielle miljøvirkemidlene til kommunene fra 2004, innføre nasjonalt miljøprogram fra
2004 og regionalt miljøprogram fra 2005. Målene for kommunesatsingen på
landbruksområdet er:

 Økt ansvar til kommunen
 Kommunene som aktiv landbrukspolitisk aktør
 Regionalt og lokalt tilpasset politikk

Dette innebærer bl.a. at kommunene får forvaltningsansvar for virkemiddel spesielle
miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap og områdetiltak med virkning fra 01.01.04. Den
4.februar 2004 ble det med hjemmel i jordloven fastsatt tre nye forskrifter;

1. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
2. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
3. Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

3. Lokalt arbeid med tiltaksstrategi for Tana, Nesseby og Berlevåg
kommuner.

Kommunene er gitt i oppgave å utarbeide lokale tiltaksstrategier for miljøvirkemidlene.
Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL- midler) må foreligge og
være godkjent av fylkesmannen før kommunene kan få tildelt av de midlene som
fylkesmannen har til fordeling. Arbeidet med lokal tiltaksstrategi for Tana, Nesseby, Berlevåg
og Båtsfjord kommuner er blitt gjennomført i samarbeid mellom de lokale
bondeorganisasjonene og kommunene representert ved Tana kommune hvor den faglige
kompetansen knyttet til landbruk, miljø- og kulturminnevern er organisert i
utviklingsavdelingen.

Den lokale tiltaksstrategien er knyttet til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket.

Ansvaret for strategiplaner for tilskuddsordningene innen skogbruk er overført til
skogbrukssjefen i Finnmark.

4. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Mål: Fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere
forurensingen fra jordbruket. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale
målsetninger og strategier.

Hvem kan søke:
Foretak som eier eller driver landbrukseiendom, eller annet foretak som er registret i
enhetsregisteret og som har fått tillatelse til tiltak av eier av landbrukseiendom.
Landbrukseiendommer eid av stat, kommune, fylke kan kun søkes tilskudd til dersom det er



del av et fellesprosjekt der flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med. Dette
innebærer at dersom en vil ha prosjekter på statsgrunn så må også flere lokale
landbrukseiendommer være involvert.
Miljøplan trinn 2 skal vedlegges søknaden for søkere som er pålagt miljøplan.

Hva kan det søkes om tilskudd til?
1. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (forprosjekter) som skal ende i planer for
konkrete kultur- og forurensningstiltak. En kan få tilskudd til planlegging, organisering og
selve prosjektarbeidet.

Tilskuddsprosent: inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag.

2. Gjennomføring av kulturlandskaps- og forurensingstiltak som
a) ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet
b) hindre eller reduserer forurensing, eller risikoen for forurensning fra jordbruket.

Tilskuddsprosent: inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag eller inntil 100 % i spesielle
tilfeller for å ivareta biologisk mangfold.
Kommunen gjør vedtak om innvilging av tilskudd. Kommunen fastsetter retningslinjer for
prioritering av søknader.

Spesielle regler for Tana, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord kommune
Kommunen setter kr 60. 000,- som maksimum utbetaling for enkeltbruk pr år dersom ikke
spesielle grunner foreligger. Kostnadsoverslag (eks. mva) må være på minimum kr 5. 000,-
for at søknaden behandles. Hovedsøknadsfristen er rundt 1. juni hvert år, med ny frist 15.
september dersom det er midler igjen.

Tana kommune vil prioritere søkere som fyller kriteriene for å motta støtte etter den generelle
forskriften om produksjonstilskudd. Andre søkere vil også komme i betraktning når spesielle
miljøverdier eller hensynet til allmennheten tilsier dette.
Det kreves at søkeren overholder aktuelle lover og forskrifter. Tiltak som er i strid med planer
eller planvedtak etter plan- og bygningsloven kan ikke gis tilskudd.

De tilskudds berettigede arbeidene må ikke påbegynnes før plan, tegninger m.v. er godkjent
og søknaden avgjort av innvilgingsmyndigheten. Videre må det, for freda kulturminner
(inkludert freda bygninger), være gitt nødvendige tillatelser fra den regionale
kulturminneforvaltningen (jfr. kulturminneloven). Tiltak på ikke-freda kulturminner bør
vurderes i samråd med kulturminneforvaltningen.



5. Faktaopplysninger og særtrekk for landbruket i området.

Tana kommune:
Kommunenes sammenlagde jordbruksareal er på om lag 24 000da og nesten alt av oppdyrket
areal er eng.

De fleste gårdsbrukene ligger langs Tana elv fra Sirma til elvemunningen. Det er i alt 84
registrerte gårdsbruk og av disse 64 med husdyr. Av disse er det 33 melkebruk, 29 sauebruk
og 2 bruk med gris. De andre gårdsbrukene er grovfôrprodusenter. Det er vel 712 kyr og 1746
vinterfora sauer. Det beiter i overkant 4000 sauer og lam på utmarksbeite.

Nesseby og Berlevåg kommune:

Her har landbruket mindre omfang. Nesseby har 12 bruk i drift, hvorav 1 melke-
produksjonsbruk og 11 sauebruk. Det er ca 1400 vinterfôra sau, og det slippes om lag 2000
sau og lam på utmarksbeite. Sauebøndene her oppnår svært gode produksjonsresultater. I
Berlevåg er det 1 sauebruk i drift.

Spesielle særtrekk for de tre kommunene og landbruket er:
 store avstander
 mye leid areal, en del forpakta bruk
 flerkulturelt område der næringskombinasjoner fiske/jordbruk har vært vanlig
 jordbruksdrift knyttet til spesielle fiskerettigheter i elv og fjord
 rovdyrproblematikk med tap av sau/lamm
 en del brakke jorder i noen deler av kommunen
 begrenset tilgang til dyrkede arealer
 press på arealer til hyttebygging i noen områder
 få bygninger fra før krigen, med en del bygg fra perioden like etter krigen
 kystnære eiendommer små med begrenset areal, under konsesjonsgrense

Det finnes flere lokaliteter med stor verdi i kulturlandskapssammenheng. Kommunen har et
område som er registrert i klasse 1 i Verdifulle kulturlandskap i Norge
(Miljøverndepartementet 1994). Dette er Store leirpollen som er et nedlagt sjøsamisk
gårdsbruk med særprega beitemarker og interessant kulturhistorie.



6. Spesielle utfordringer i forhold til kultur, natur og forurensing

Kulturminne- og kulturlandskapsverdier
 gjengroing av kulturlandskap
 mye leiejord/statsgrunn
 mange registrerte og uregistrerte kulturminner
 eldre bygginger i forfall
 store utmarksområder
 til dels sårbar natur, lav slitestyrke
 det biologiske mangfold
 arealkonflikter i utmark
 store utmarksområder
 sårbar natur, lav slitestyrke
 rikt biologisk mangfold
 rovdyrplager og tap av sau/lam på beite

Forurensingen fra landbruket i kommunene vurderes som liten.

7. Lokale målsettinger for arbeidet med miljøtiltak i jordbruket

 ivareta mer av kulturlandskapet i kommunene
 ivareta flere kulturminner på/i tilknytting til landbrukseiendommene
 ivareta naturgrunnlaget for jordbruket
 minske forurensningen til/fra landbruket

8. Lokale strategier for å nå målsetningene for forskrift om tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket.

a) Gi økonomisk støtte til prosjekt og tiltak for å fremme bevaring av kulturminner og
kulturlandskap

b) Gi økonomisk støtte til prosjekt og tiltak for å begrense forurensing

c) Samarbeide med andre aktører i planleggingsprosessen

9. Generelle prioriteringer og presiseringer
§ 1 Formål, § 2 Virkeområde og § 3 Vilkår angir mål og avgrensninger for bruken av
virkemidlene, og rammen for hva som faller inn under ordningen. Innenfor disse rammene
kan kommunen foreta prioriteringer.

Søkere som fyller vilkårene for å motta støtte etter den generelle forskriften om
produksjonstilskudd vil prioriteres. Unge bønder under etablering prioriteres fremfor
veletablerte bønder. Nye søkere vil også prioriteres fremfor søkere som har mottatt tilskudd til
spesielle miljøtiltak de siste 5 år.



Det kreves av søkeren overholder aktuelle lover og forskrifter. Tiltak i strid med planer eller
planvedtak etter plan- og bygningsloven kan ikke gis tilskudd.

Gjennom forskrift om miljøplan er alle søkere som mottar produksjonstilskudd pålagt å legge
frem miljøplan trinn 2. Søknader uten miljøplan der dette er pålagt vil ikke bli vurdert.

10. Konkrete tiltak og prioriteringer
Utfordringene i forhold til kulturlandskap og kulturminner anses å være større enn
utfordringene tilknyttet forurensing. Dette gjenspeiler seg i tiltaksoversikten.

a) Planleggingsprosessen

a) Prosjekt for å kartlegge aktuelle bevaringsverdige bygninger på gårdsbrukene i
kommunene. Aktuell samarbeidspartnere er sametingets avd. i Varangerbotn og
fylkeskommunens areal- og kulturvernavdeling.

b) Prosjekt for å kartlegge biologiske verdier og andre kulturlandskapsverdier som bør
ivaretas.

c) Prosjekt for å minske forurensing fra landbruket i kommunen.

b) Kulturlandskaps- og kulturminnetiltak

a) Støtte til å ta i bruk og opparbeide tidligere dyrka jord til beite eller vanlig
jordbruksdrift. Gjelder arealer som erverves ved overtakelse eller ved skriftlig
leieavtale på min 10 år. Det utbetales tilskudd på inntil kr 700 per daa. Tilskudd til
gjerding gis kun ved opparbeiding av areal med beitedyr. Det er her en forutsetning at
disse arealene ikke har vært grunnlag for produksjonstilskudd de siste 10 år.

b) Støtte til restaurering/vedlikehold av stabbur, uthus, naust og andre historiske
driftsbygninger etc på gårdsbrukene. Prioriteres etter grad av vern, det skal foreligge
befaringsrapport fra kulturminnevern myndigheter.

c) Støtte til investeringer i og i tilknytning til beitefelt (eks rydding av stier/gamle
ferdselsårer mht åpning av passasje for dyr).

d) Støtte til spesielle særpreg i jordbrukssammenheng (eks spesielle gårdstun, biologiske
forekomster etc).

e) Fremme fellesprosjekt for tilgjengelighet og opplevelseskvalitet i landbrukets
kulturlandskap (eks fjerning av gammelt gjerde og piggtråd og oppsetting av nytt
gjerde, samt rydding av skog og kratt for tilgjenglighet til elv for fiske/badeplasser).
Det gis kun tilskudd til oppsetting av gjerde i forbindelse med fjerning av piggtråd.
Tilskudd kr per meter.

f) Annet

c) Minske/begrense forurensing

1. Støtte til fellestiltak for innsamling av landbruksplast
2. Støtte til tiltak for å minske/begrense forurensing som er ut over vanlig drift (eks

fangdammer, leplanting/klimaplanting).

3. Annet



9. Anslåtte tilskuddsbehov i perioden 2008 – 2012

Tilskuddsbeløp
2008 2009 2010 2011 2012

a) Planleggings og tilretteleggingsprosjekt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
b) Kulturlandskapstiltak 650 000 700 000 700 000 750 000 750 000
c) Forurensingstiltak 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Totalt anslått behov: 720 000 760 000 760 000 810 000 810000

10. Saksbehandling
De lokale retningslinjene for prioritering av søknader revurderes hvert år i oktober/november i
samarbeid mellom landbruksorganisasjonene i de respektive kommunene og
utviklingsavdelingen i Tana kommune som saksbehandler.

Utviklingsavdelingen i Tana kommune saksbehandler og fatter vedtak i enkeltsøknader.
Vedtaket kan påklages til formannskapet i Tana kommune. Dersom vedtaket opprettholdes
sendes saken til fylkesmannen i Finnmark, landbruksavdelingen for avgjørelse.


