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INNLEDNING
Strategiplan for SMIL og NMSK er Fredrikstad kommune sine retningslinjer med prioritering av
tilskuddsmidlene for gjeldene periode. SMIL står for spesielle miljøtiltak i jordbruket og er en egen
miljørettet tilskuddsordning for landbruket. NMSK står for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket. Kommunen fatter vedtak om tilskudd etter retningslinjer og prioriteringer i vedtatt
strategiplan. Rammene for ordningene er fastsatt i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket samt
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. For disse ordningene er det lagt inn et krav om
utarbeidelse av en langsiktig strategiplan som skal rulleres hvert 4. år. Strategiplan for SMIL og
NMSK skal gi prioriteringer for tildeling av SMIL- og NMSK-tilskudd ut fra lokale målsettinger og
strategier. Bondelagenes fellesutvalg og Sarpsborg og Ytre Østfold skogeierområde i Viken Skog
SA har gitt skriftlige innspill til strategiplanen.

FORMÅL
SMIL
Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og
redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd kan gis til å gjennomføre miljøtiltak som går
utover det som kan forventes som en del av vanlig jordbruksdrift
Tiltak for å redusere forurensing skal redusere tap eller risiko for tap av næringsstoffer, partikler og
andre forurensende utslipp til jord, vann eller luft i forbindelse med drift av jorda eller
husdyrproduksjon.

NMSK
Tiltak for å ta vare på natur- og kulturminneverdier skal fremme kunnskapsverdier,
opplevelsesverdier og bruksverdier gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting.
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskapning i
skogbruket. Dette skal skje samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap,
friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.
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FORDELING AV SMIL- OG NMSKTILSKUDD I FREDRIKSTAD
SMIL-midler
For perioden 2015-2019 innvilget Fredrikstad kommune 88 søknader om SMIL-tilskudd, totalt 4,8
millioner kroner.
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Figur 1. Fordeling av SMIL-midler i perioden 2015-2019 fordelt på tiltakskategori

NMSK-midler
For perioden 2015-2019 har Fredrikstad kommune innvilget over 1,1 million kroner i NMSKtilskudd. Hoveddelen av tilskuddet i perioden har blitt brukt til ungskogpleie.
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Figur 2. Fordeling av NMSK-midler i perioden 2015-2019 fordelt på de ulike tiltakskategoriene
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2016
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STATUS OG UTFORDRINGER
SMIL
Fredrikstad er en stor landbrukskommune med 68 000 dekar jordbruksareal, 100 000 dekar
produktivt skogareal og 70 500 dekar annen utmark (Tall fra arealressursstatistikk fra Skog og
Landskap basert på arealressurskart AR5 og AR50, 2018).
Fredrikstad er også en av landets største byer med 82 000 innbyggere (2019). Dette gir press
både på dyrka jord og på utmarksarealer. Det er behov for tilrettelegging for friluftsliv.
I de senere årene har nedbøren kommet mer intensivt, store nedbørsmengder i løpet av kort tid.
Gammel drenering som er helt eller delvis ødelagt, lukninger med for små dimensjoner og
avskjæringsgrøfter som ikke er vedlikeholdt, fører til overflateerosjon og blauthøl. Stor vannføring i
bekkene fører til flom, graving og rasfare.
I kommunen renner flere jordbruksbekker som alle i større eller mindre grad har utfordringer knyttet
til erosjon, flom og forurensing. Bekkene tilføres både næringsstoffer fra gjødsling og fra kloakk.
Flere av bekkene er viktige sjøørretbekker.
Gårdsdammene er opp gjennom årene blitt færre. Rødlistearter som f.eks. salamander er
avhengig av at de resterende gårdsdammene blir ivaretatt. Kommunen har satt av egne midler til
restaurering og til etablering av nye dammer. Kommunen har utarbeidet en handlingsplan for
bekker.
Kanaliseringspolitikken har medført ensidig korndyrking også i vår kommune. Det har blitt færre
husdyrbruk, gamle beiter og tungdrevne arealer gror igjen. Gjengroingen forringer kulturlandskapet
og reduserer artsmangfoldet. Enkelte plantearter er avhengig av beiting. Svartelista arter etablerer
seg lett der beiter blir liggende brakk. Kulturminner som f.eks. steingjerder, steinstolpegjerder,
smier og andre gamle bygninger har ingen funksjon lenger og forsvinner fra kulturlandskapet.

NMSK
Fredrikstad kommune er en liten skogkommune i Østfold der skogen er dominert av gårdsskog
med unntak av 2-3 større eiendommer. Den typiske skogeieren er deltidsbonde, og utviklingen er
at driftene i større grad blir satt bort. Konsekvensen blir da at det blir avvirket et langt større
kvantum ved hver enkelt drift enn hva det ble gjort for 10-20 år siden.
Videre ser vi at driftene stort sett foregår på barmark. De beste driftsforholdene er vinterstid med
frost slik at kjøreskader minimeres. Klimaendringene gir utfordringer for skogbruket, varmere vintre
med lite frost/tele gir vanskeligere driftsforhold og øker risikoen for kjøreskader. Mildere og våtere
klima i kombinasjon med vind gir utfordringer knyttet til trehelse og vindfall. For å møte dette er det
viktig med god skogskjøtsel som bidrar til stabile bestander med god skoghelse, dette for å
forebygge og unngå skader på skogen som følge av klimatiske forhold og ved framtidige drifter.
Skog og utmark har mange viktige funksjoner ut over å være en viktig ressurs. I samband med
utøvelsen av skogbruket skal man ivareta og sikre andre interesser, formål og verdier. Det vil
kunne være utfordringer ved å balansere næringsutøvelsen og sikre opplevelseskvalitet og
biologisk mangfold.
Gjennom regelverk og PEFC skogstandard er det lagt vekt på å sikre andre viktige interesser,
formål og verdier i skogen. Men det er også lagt vekt på at skogen skal drives aktivt slik at man
sikrer fortsatt god produksjon, økonomi og kvalitet på det tømmeret som skal leveres i fremtiden.
Det er viktig for skogeierne at skogen kan drives rasjonelt og effektivt, da det er lang ventetid fra
investering i skogskjøtselstiltak til realisering av verdiene som tømmeret har.
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SMIL-STRATEGI 2020-2023

Målsetningen prioriteres i strategien for 2020-2023 i denne rekkefølgen:
Mål - Hovedtype tiltak i
Eksempel på tiltak
prioritert rekkefølge
Gjelder store helhetlige prosjekter over større områder
1 Planlegging og
og med flere aktører
tilrettelegging
2

Forurensningstiltak:
Begrense og hindre
forurensing og erosjon til
vann og vassdrag

Maks
tilskudd
100 %, maks
kr. 200 000

Gjenåpning av bekkelukninger

100 %

Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, som
avskjæringsgrøfter, sikring av inn og utløp fra lukka rør,
erosjonsforebygging i åpne løp, reparasjon av nevnte
tiltak

70 %

Erosjonssikring av bekkekanter

70 %

Flomdempende tiltak

70 %

Etablering av fangdammer og vegetasjonssoner

70 %

Miljøplantinger

70 %

Omlegging av drift til mer miljøvennlig og ekstensiv
planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer
Støping av fast dekke ved gjødselhåndtering

70 %
70 %

3

Forurensningstiltak:
Hindre utslipp av
ammoniakk og
klimagasser til luft

Etablere permanent dekke over eksisterende
gjødsellager

30 %, maks
kr. 150 000

4

Kulturlandskapstiltak:
Fremme biologisk
mangfold

Pollinatorvennlige tiltak, som istandsetting og bruk av
slåttemark, naturbeiter, kystlynghei
Fjerning av fremmede arter jf. fremmedartslista.
Bekjemping av fortrinnsvis kjempebjørnekjeks,
kjempespringfrø, slireknearter, kanadagullris, hagelupin
og rynkerose

70 %

Stell av kantsone mot skog

70 %

70 %
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Kulturlandskapstiltak:
Fremme friluftsliv og
tilgjengelighet

Etablering, vedlikehold, merking av tursti, lette
tilgjengelighet til kulturminner, kompensasjon for
vesentlig ulempe forbundet med allmenn ferdsel oppsett
av gjerde eller teknisk kryssing der ferdsel medfører
behov for dette

70 %
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Kulturlandskapstiltak:
Kulturminner og
kulturmiljøer

Istandsetting, vedlikehold, skjøtsel av:

Boplasser hustufter, ruiner, gårdshauger,
gravhauger og –røyser, helleristninger,
offersteder, rydningsrøyser, tre- og steingjerder,
gamle veifar, stier, steinbroer, bygdeborger,
varder.

Verneverdige bygninger i gårdstun og mindre
innretninger i dem, som bakerovn eller grue

70 % maks
kr. 200 000
Det gis ikke
tilskudd til
fredede
bygninger

SMIL-midler skal i hovedsak gis til tiltak som går ut over hva Regionalt miljøprogram dekker.
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SØKNAD OG SAKSBEHANDLING
Det skal søkes på elektronisk skjema som ligger på landbruksdirektoratets hjemmesider. Eier eller
leier kan søke tilskudd på landbrukseiendom i drift. Det må foreligge skriftlig avtale om tillatelse til å
gjennomføre tiltaket ved søknad om tilskudd til miljøtiltak på foretak som tilhører andre enn den
som søker.
Miljøkrav: Søker må ha følgende dokumentasjon klar på søknadstidspunkt:


Gjødslingsplan i tråd med forskrift om gjødslingsplanlegging.



Journal over plantevernmidler som brukes på eiendommen.

Søknaden skal være godkjent av kommunen før tiltaket påbegynnes. Av hensyn til planlegging og
prioritering for bruk av midlene, gis det normalt ikke tilskudd til prosjekt/tiltak som allerede er
påbegynt eller utført.
Søknader behandles fortløpende.
Søknader som omfatter flere av de beskrevne tiltak prioriteres høyt. Ellers vil man prioritere etter i
hvilken grad tiltakene oppfyller målene.
Søknader mottatt etter 1. oktober vil behandles dersom det er midler igjen, alternativt kan det
avtales at de behandles påfølgende år når kommunen har fått tildelt nye SMIL-midler.

Kostnadsoverslag
Søknaden skal inneholde kostnadsoverslag for omsøkte tiltak. Overslaget skal viser hvordan
kostnadene er fordelt på ulike deler av tiltaket. Dersom utgifter til arbeidstimer er en del av
kostnadene, skal det opplyses hvor mange timer det gjelder. Anbud fra entreprenør eller lignende
skal vedlegges søknaden. I søknaden skal det føres opp en forenklet finansieringsplan som viser
hvor mye tilskudd det søkes om, egen finansiering, eventuell annen finansiering og eget arbeid.
FASTE SATSER

For å sikre likebehandling er det fastsatt satser for egeninnsats og arbeidstimer. Dersom det er
brukt andre satser i søknaden korrigeres det til gjeldende satser når søknaden behandles.

Følgende faste satser tas inn i SMIL-strategien:
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Type arbeid

Sats

Eget arbeid

kr. 300 pr. time

Eget arbeid m motorsag/ryddesag

kr. 350 pr. time

Eget arbeid m traktor

kr. 550 pr. time

Eget arbeid med gravemaskin

kr. 750 pr. time

Gjerding

kr. 100 pr. løpemeter

Avskjæringsgrøfter

kr. 60 pr. løpemeter
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FRISTER OG UTBETALING
Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år fra tilskuddet ble innvilget, med mindre kommunen har
satt en kortere frist. Fristen kan etter søknad forlenges med inntil 2 år, slik at maksimal arbeidsfrist
blir 5 år fra datoen tilskuddet ble innvilget.
Når tiltaket er utført, skal søker sende sluttrapport med anmodning om utbetaling av
tilskuddsbeløpet. Sluttrapporten må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hvordan det er
gjennomført. Det skal også vedlegges regnskap med kvitteringer for utgifter, og opplysninger om
eventuell med finansiering fra andre kilder. Det skal føres timelister for eget arbeid. Det er også
ønskelig at det vedlegges bilder som viser arbeid underveis samt sluttresultatet.
Deler av tilskuddet kan utbetales som forskudd, men minst 25 % av tilskuddet skal holdes tilbake
inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent av kommunen

NMSK-STRATEGI 2020-2023
Kommunen har som mål å stimulere til etablering og oppbygging av kvalitetsskog samtidig som
miljøverdiene som er knyttet til naturmangfold, landskapsbilde, kulturminner og friluftsliv skal tas
vare på og utvikles.
Milde og våte vintre gir utfordringer for skogbruket ved hogst. Samtidig vil forandringene i vær og
klima kreve mer stabile bestand som tåler vær og vind bedre. For å møte denne utfordringen blir
skogskjøtsel viktig. Rett skogskjøtsel kan gi mer stormsterk skog, som har bedre helse og god
kvalitet. Kommunen mener det er riktig å fortsette arbeidet for økt aktivitet innen ungskogpleie.
Ungskogpleie er et viktig skogskjøtselstiltak for kvalitet som har stor betydning for skogens
utvikling og stabilitet. Det har vært gjort mye ungskogpleie i Fredrikstad kommune, men det er
fortsatt mye areal igjen. De siste årene har det vært stor aktivitet, og dette skaper nye arealer som
forynges og som må gjøres ungskogpleie i. Videre er det mye områder med høy bonitet som
kreves ungskogpleie i gjentatte ganger. Ungskogpleie er derfor et tiltak som krever en del
ressurser fra skogeier, og som ikke generer inntekt før skogen avvirkes. Fredrikstad kommune vil
øke andel areal som det blir gjort ungskogpleie i. Det er derfor ønskelig å videreføre formål med
gjeldende ordninger, da forutsigbarhet er viktig for skogeierne.
HVEM KAN SØKE:

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Skogeiere med mindre
produktiv skog enn 10 daa, kan søke dersom søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere
eiendommer

Følgende tiltak i prioritert rekkefølge gir tilskudd i Fredrikstad kommune i perioden:
1.
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Ungskogpleie – tilskudd inntil 35 % av kostnadene.


Vegetasjonskontroll og avstandsregulering av barskog på minst 2 daa. Minst 10 %
løvskog og stedstilpasset treslagsblanding. Tiltaket må være samfunnsøkonomisk
lønnsomt.



Vegetasjonskontroll og avstandsregulering av løvskog på minst 2 daa. Minst 70 %
løvskog etter gjennomført tiltak med mål om kvalitetsvirke i løvskog.
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2.

Tiltak mot skogskade – tilskudd inntil 35 % av kostnaden.


3.

Tiltak for å redusere risikoen for skader på skogen. Tiltak og bestand skal godkjennes
på forhånd av kommunen

Stammekvisting – tilskudd inntil 35 % av kostnaden.


Kunstig kvisting av løv og furu med maks 12 cm brysthøydediameter på bark. Bestand
må forhånds godkjennes av kommunen.

Fylkesmannen i Oslo og Viken utarbeider veiledende maksimale kostnader for skogkultur. I 2019
var denne 700 kr/daa. For tildeling av NMSK-tilskudd godkjenner ikke kostnader over 800 kr/daa
for ungskogpleie. Det vil være unntaksvis at kostandene vil være så store pr. daa.
Søknader behandles løpende.
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VEDLEGG
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Rundskriv 2019-14 fra Landbruksdirektoratet: Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket
Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022
Forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket
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Utgitt av: Fredrikstad kommune
Produsert av: Virksomhet Miljø og landbruk
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