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Innledning 
Kommunene har fått tildelt ansvaret fra staten for å forvalte flere tilskuddsordninger som Stortinget 

vedtar innenfor jord- og skogbruk. Jordbruksavtalen mellom staten og fagorganisasjonene er 

utgangspunkt for regjeringens forslag til vedtak i Stortinget. I tillegg til de statlige nærings- og 

distriktsrettede tilskudd, finnes det tilskuddsordninger i landbruket som er rettet mot forurensning, 

klima, miljø og kulturmiljø, og disse kan forvaltes enten på fylkesnivå eller kommunalt nivå.  

Tiltak og satsing innenfor økologisk landbruk, støttes kun gjennom statlige tilskudd. Dersom enkelte 

kommuner vil satse på økologisk landbruk, kan dette suppleres gjennom opprettelse av eget 

kommunalfond for økologisk landbruk. 

Tilskuddsordningene som forvaltes av kommunen skal ha en overordnet flerårig tiltaksstrategi. Felles 

for tilskuddsordningene i dette dokumentet er at de støtter frivillige tiltak. Det innebærer at 

kommunen ikke kan pålegge gårdbrukere å gjennomføre disse tiltakene. 

Regionkontor landbruk har i samarbeid med bondelagene, småbrukerlaget og skogeierlaget 

utarbeidet en felles tiltaksstrategi for perioden 2021-2024 for kommunene Lørenskog, Oslo og 

Rælingen. Tiltaksstrategien bygger på føringene fra det regionale miljøprogrammet (RMP) og det 

regionale skog- og klimaprogrammet for Oslo og Viken. Dokumentet er i tråd med landbruksplanene 

for Lørenskog og Rælingen, samt de eksisterende skjøtselsplanene for enkelte områder i Oslo og 

forvaltningsplanene for de utvalgte kulturlandskapene (UKL) Nordmarksplassene og Sørkedalen.  

Landbruksdirektoratet fordeler de lokale tilskuddsmidlene til Fylkesmennene, som igjen fordeler dem 

videre til kommunene etter prioriteringer og mål i de regionale miljø-, skog- og klimaprogrammene 

for Oslo og Viken. Hver tilskuddsordning har sin egen tilskuddspott. Den felles strategien betyr at 

midlene samles i en felles pott for alle tre kommuner og fordeles til tiltak i tråd med prioriteringene i 

dette dokumentet. Landbrukskontoret skal passe på at midlene blir fordelt rettferdig mellom 

samarbeidskommunene.  

Tiltaksstrategien består av to deler. Del 1 omfatter tilskuddsordningene i jordbruket, spesielle 

miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) og drenering. Del 2 omfatter tilskuddsordningene i 

skogbruket, nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer. For å styrke kulturlandskapsforvaltningens omdømme videreføres ordningen 

med kulturlandskapspris. Dette er en påskjønnelse utover de statlige tiltak og er ikke hjemlet i 

statlige forskrifter, men som vi har tatt med som en felles kommunal støtte. Dokumentet avslutter 

med beskrivelse av felles saksbehandlingsrutiner for tilskuddsordningene innenfor jordbruket og 

skogbruket.  
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DEL 1: Jordbruket  

1. Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  
Formålet med SMIL-ordningen er å redusere forurensning fra jordbruket og fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, utover det som kan forventes gjennom vanlig 

jordbruksdrift. SMIL-ordningen skal støtte bønder som gjør en frivillig miljøinnsats utover gjeldende 

lovverk, for å ta vare på kulturlandskap, biologisk mangfold eller å hindre avrenning til vann og 

utslipp til luft. 

Ifølge forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap, kan kommunen bevilge midler til 

tre grupper tiltak: 1) forurensnings- og klimatiltak 2) kulturlandskapstiltak og 3) planleggings- og 

tilretteleggingstiltak. Detaljert beskrivelse av alle SMIL-tiltak og målsettinger for hver tiltaksgruppe 

omtales følger under.  

Regionalt miljøprogram setter føringer for prioriteringer i de kommunale tiltaksstrategier for SMIL-

midler. De kommunale tiltaksstrategiene skal prioritere tilskudd til områder med de største 

miljøutfordringene og prioritere tiltak som gir god miljøeffekt. I henhold til jordbruksavtalen, skal 

hydrotekniske tiltak prioriteres i leirjordsområdene. Det kan i tillegg komme føringer i 

jordbruksavtalen knyttet til prioritering av både klima-, miljø- og kulturlandskapstiltak. 

Forurensning og klima –  utfordringer, mål og t i ltak  

Forurensningen fra jordbruket kan være i form av 

forurensning til vann og luft.  Forurensningen til vann 

skjer ved avrenning av jordpartikler, nitrogen, fosfor 

og rester av plantevernmidler fra jordbruksarealer og 

driftsbygninger.  Klimaendringene i form av mildere 

vintre, vått vær og kraftig nedbør bidrar også til at 

jorda blir mer erosjonsutsatt.  Vassdragene under 

marin grense er spesielt utsatt for avrenning, og dette 

gjelder for alle våre kommuner. Jorderosjonen kan 

forekomme fra punkter hvor det er ødelagte drensrør 

eller erosjon rundt kummer og rørutløp, gamle 

hydrotekniske anlegg, underdimensjonerte rør, 

manglede utløp, kummer eller avskjæringsgrøfter. 

Lekkasjer fra driftsbygninger kan også føre til forurensning av vassdrag. Derfor kan det være aktuelt 

med utbedringer for å hindre avrenning av husdyrgjødsel fra luftegårder, og tiltak for å stoppe 

lekkasjer fra siloanlegg eller lagringsplasser for rundballer.   

Forurensning til luft fra jordbruket skjer i form av metan og lystgass. Det meste av utslippene 

kommer fra dyras fordøyelse og resten er fra lagring av husdyrgjødsel. Den lovpålagte 

lagringskapasiteten for husdyrgjødsla på gårdene er 8 måneder, og dette innebærer at husdyrgjødsel 

også må spres utenom vekstsesongen. Ved å øke lagerkapasiteten for husdyrgjødsel til 12 måneder 

vil det ikke være behov for å spre gjødsel mer enn en gang i året. Det vil bidra til mindre avrenning til 

vann og vassdrag samt redusert utslipp av klimagasser. Ved rask nedmolding etter spredning av 

husdyrgjødsel unngås også unødig tap av lystgass (nitrogen) til luft og næringsstoffer til vann og 

vassdrag.  

Figur 1: Overflateavrenning og erosjon på bratt 

jordbruksareal, RKL 
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Mål: SMIL-midlene skal støtte tiltak som begrenser erosjon på 

jordbruksarealer og reduserer avrenning og forurensning til vassdrag, samt 

tiltak som reduserer klimagassutslipp og øker karbonbinding i jord. 

Dette er aktuelle forurensningsdempende tiltak som kan støttes via SMIL-ordningen: 

• Hydrotekniske tiltak 
Det kan gis SMIL-tilskudd til utbedring av eksisterende 

bekkelukkinger og hydrotekniske anlegg, som går utover 

vanlige grøftetiltak, og som fører til ekstra kostnader. 

Eksempler på tiltak kan være oppdimensjonering eller 

utbedring av eksisterende avløpsledninger for håndtering 

av overflatevann, forbedring av inntak og nedløpsanlegg i 

lukket system, sikring av rørutløp og tiltak mot jorderosjon 

i åpne bekker og kanaler, eller gjenåpning og senking av 

bekker og kanaler for å kunne ta unna store vannmengder 

ved store nedbørmengder. Tiltakene gjelder på fulldyrka 

areal og innmarksbeiter. 

• Fangdammer og andre økologiske renseløsninger 
Det kan gis SMIL-tilskudd til tiltak som reduserer avrenning av næringsstoffer og plantevernmidler, 

for å hindre at disse havner i vassdrag. Tiltakene kan være etablering av fangdam, kumdam eller 

andre renseløsninger på jordbruksarealer. En fangdam er en utvidelse av bekk og har til hensikt å 

rense vann som renner fra jordbruksarealer ved å dempe vannhastigheten og samle opp jordpartikler 

og næringsstoffer på bunnen av dammen. Kumdam 

er en permanent eller midlertidig dam rundt en kum 

på et jordbruksareal. Det kan også gis SMIL-tilskudd 

til større vedlikehold og tømming av fangdammer. 

Det årlige vedlikehold av fangdam dekkes via RMP-

tilskuddsordningen.  

For å stabilisere kantene langs erosjonsutsatte 

bekkekanter kan det plantes busker og trær.  

Kantvegetasjonen mellom innmark og vassdrag 

fanger opp jordpartikler, næringsstoffer og 

plantevernmidler. Trær stabiliserer og forsterker 

kanten ut mot vassdraget og reduserer faren for utrasing.    

 

   

 

 

Figur 2 Utløp til en bekkelukking, RKL 

Figur 3: Kumdam, Kilde: NIBIO 
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• Bygningstekniske miljøtiltak 
Det kan gis SMIL-tilskudd til bygningstekniske 

tiltak som bidrar til å redusere både 

klimagassutslipp og utslipp til vann. 

Eksempler på tiltak kan være miljøtiltak i form 

av utvidelse av eksisterende lagerkapasitet for 

husdyrgjødsel fra 8 til 12 måneder, ny 

gjødselkum eller dekke over eksisterende 

gjødselkum. Andre miljøløsninger som 

tilhører denne gruppe tiltak er de som 

reduserer avrenning fra husdyrgjødsel, 

oppsamling av talle, hindre avrenning fra 

utekveer/luftegård, siloanlegg og lager for 

rundballer. Ved å etablere et biobed - en plass på 

gården til oppsamling av plantevernmiddelrester 

ved vask av sprøyter og annet utstyr, kan faren for forurensning fra sprøytemidler reduseres. 

 

Kulturlandskap og kulturmil jøer  -utfordring, mål og t i ltak 

Store endringer i jordbruksdriften de siste tiårene gjør at det blir stadig færre husdyrbrukere og 

dermed færre beitedyr som kan holde beitearealer åpne. Disse endringene berører både arealer og 

bygninger på gården og andre kulturlandskapselementer i tilknytning til gårdene. De blir mindre 

brukt, gjengrodd, glemt og etter hvert borte.  

Redusert, opphørt eller endret landbruksdrift påvirker i stor grad kulturlandskapet og de gamle 

beitene og kulturmarkene (slåttemark) som er avhengig av skjøtsel i form av beiting eller manuell 

slått. Hovedutfordringen innen jordbruket er gjengroing og tap av biologisk mangfold i tilknytning til 

beiteareal der det ikke finnes beitedyr som kan benytte arealene. Disse arealene er vanskelig 

tilgjengelige for bruk av moderne landbruksmaskiner, og står derfor i fare for gjengroing med kratt og 

trær. 

Andre landskapselementer som er i ferd med å forsvinne er gårdsdammene. På nesten hver gård 

finnes det en gårdsdam som i sin tid ble gravd ut for å sikre tilgang til vann for dyra på gården. Med 

modernisering av jordbruket forsvant behovet for gårdsdammene, og mange er enten gjengrodd 

eller fylt igjen. Reduksjonen i antall gårdsdammer har hatt negativ innvirkning på det biologiske 

mangfoldet og særegne dyre- og plantelivet som ofte finnes ved dammene. Dammene er også helt 

sentrale for mange fuglearter.  

Bakehekkende fuglearter som vipe, storspove, sanglerke og åkerrikse er de som sliter mest med å 

opprettholde bestanden i det norske jordbrukslandskapet. Opplysninger fra norsk ornitologisk 

forening (NOF) viser at endringer i arealbruk i jordbrukslandskapet i kombinasjon med nedgang i 

insektbestander, og klimaendringene har stor effekter for jordbruksfuglene. Menneskelig 

forstyrrelser og press fra ulike predatorer, som rødrev og kråker et økende problem. 

Kantvegetasjonen langs vassdrag er også et viktig landskapselement, og grunneier må ta vare på det 

naturlige vegetasjonsbeltet, jf. vannressurslovens §11. Det er likevel lov å drive skjøtsel av kantsonen 

såfremt man tar vare på de biologiske verdiene som er der. Av hensyn til flomsikkerhet kan det være 

Figur 4: Dekke over gjødselkum på Nes gård i Lørenskog, RKL 
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nødvendig å skjøtte kantvegetasjonen langs vassdrag for å unngå skader på veger, bygninger eller 

dyrka mark. Det kan også søkes om støtte til skjøtsel av kantsonen mot skog (se side 15 om 

Miljøtiltak i skog). 

 
Bygningene på gården som ikke har noen funksjon i dagens drift, som smier, stabbur og bryggerhus, 

er ekstra utsatt for forfall. Det er en utfordring for landbruket i bynære strøk å opprettholde 

tradisjonell drift på et tilstrekkelig utvalg av arealer og bygninger som ble brukt tidligere.  

De karakteristiske røde låvene på Romerike er ofte ikke funksjonelle til bruk med dagens maskiner, 

og står mange steder i fare for forfall og riving. Når bygningene ikke er i bruk kreves det stor innsats 

både av tid og ressurser for å holde bygningsmassene ved like. Ved å legge til rette for nye 

bruksområder, for eksempel reiseliv eller annen næringsutvikling, vil det beskytte bygningene mot 

forfall. Mange av bygningene i våre tre kommuner er SEFRAK-registrerte. I Oslo finnes 

«Byantikvarens gule liste» som gir en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og 

kulturmiljøer i Oslo. I Lørenskog og Rælingen finnes det kommunedelplaner for kulturminner med 

tilsvarende lister av registrerte kulturminner.  

Nærheten til urbane områder gir en del utfordringer for de som skal utøve tradisjonell 

landbruksnæring med jord- og skogbruk. Gårdstun blir ofte sett på som offentlig tilgjengelig eiendom 

med fri ferdsel helt inn mellom husene. Ferdsel på jordbruksområder kan medføre ulemper for 

grunneier i form av skader og forsøpling.  

Jord- og skogområder som omkranser byer og tettsteder gir gode forhold for enkelt friluftsliv. Der 

hvor det føres opp gjerder for beitedyr kan det bli interessekonflikt mellom turgåere og beitebruk, 

spesielt der hvor det er eksisterende stier/turveier. Det er viktig å legge til rette for videre ferdsel ved 

å lage for eksempel gjerdeklyvere, porter eller andre løsninger som ikke hindrer allmennhetens 

ferdsel. Det er også behov for å informere om rettigheter og plikter ved allemannsretten for 

brukerne av landbruksområdene. 

Endret jordbruksproduksjon fra husdyrbaserte næringer til kornproduksjon har ført til at tilgangen til 

fiskeplasser langs elver og vassdrag begrenses. Det er behov for egne skjøtselsplaner som både sikrer 

lystilgang i jordbruksproduksjonen og friluftsliv langs vassdragene. I tillegg til skjøtselsplaner er det 

behov for stier og nettverk, og avklaring mellom ulike brukerinteresser (ridning, gående, sportsfiske, 

jordbruk og husdyrhold). I Lørenskog og Rælingen har det i regi av RKL vært gjennomført prosjekter 

for etablering av permanente ridestier. Slike ridestier har vist seg å være et effektivt tiltak for å 

dempe konflikter mellom ridende og andre brukergrupper.  

Mål: SMIL-midlene skal støtte tiltak som ivaretar et åpent og variert 

kulturlandskap med vekt på biologisk mangfold, herunder rikt insektliv, 

kulturminneverdier og tilgjengelighet for allmennheten.  

Disse er aktuelle kulturlandskapstiltak som kan støttes via SMIL-ordningen: 

• Biologisk mangfold 
Det kan gis SMIL-tilskudd til tiltak som ivaretar det biologiske mangfoldet i jordbrukets 

kulturlandskap. Tiltakene skal bidra til å utvikle og sikre leveområder og spredningsveier for planter 
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og dyr. Tiltak som fremmer biologisk mangfold kan være restaurering og skjøtsel av gammel 

kulturmark, restaurering av gamle gårdsdammer, åkerriksevennlige slåttemetoder, vippevennlig 

jordbruksdrift, pollinatorvennlige tiltak og fjerning av fremmede og skadelige arter. Områder 

registrert ved naturtypekartleggingen vil danne grunnlag for prioritering av tiltak. 

• Holde gamle beiter 
åpne 
Det kan gis SMIL-tilskudd til 

å ta i bruk gamle 

beiteområder som tidligere 

har vært i bruk, men har 

grodd igjen. Tiltakene kan 

være rydding og gjenåpning 

av beiter og inngjerding. 

Prosjekter som har en god 

plan for beiting av arealene 

med god utnyttelse av disse, 

gjerne med flere dyreslag, 

blir prioritert.  

 

• Kulturminner og kulturmiljøer 
Det kan gis SMIL-tilskudd til istandsetting av eldre bygninger 

som ikke lenger er en del av den moderne landbruksdrifta. 

Disse er en viktig del av kulturlandskapet og historien. Eksempel 

på bygninger er stabbur, smier, utløer og bryggerhus. På 

generelt grunnlag vil det ikke gis støtte til bolighus, men 

dersom huset er klassifisert som spesielt interessant eller 

verneverdig av antikvariske myndigheter, vil tilskudd kunne bli 

vurdert. Det kan gis tilskudd kun til utvendige tiltak på 

bygninger og maks inntil kr 100 000 per bygning.  

Det kan også gis tilskudd til nyere tids kulturminner tilknyttet 

gårdsdrift, som husmannsplasser, mindre bygninger i helhetlige 

gårdstun, steingjerder og andre elementer knyttet til tidligere 

tiders driftsformer i jordbruket.  

Tiltak som berører verneverdige bygninger skal utføres etter 

antikvariske prinsipper og/eller i tråd med veiledning fra 

faginstans som kommunen utpeker. Fredede bygninger er ikke 

innenfor ordningen. Kommunenes kommunedelplan for 

kulturminner og uttalelser fra kulturminnemyndigheten 

(Byantikvaren, Viken fylkeskommune) vil være førende for 

prioriteringene.  

SMIL-tilskudd kan også gis til tiltak på kulturmiljøer og gårdsmiljøer 

av kulturhistorisk betydning, som f.eks. hager, alleer, gravhauger og 

Figur 6: Gammelt hus på Vestegård, 

Rælingen. RKL 

Figur 5 Nettinggjerde på beite, RKL 
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røyser, gamle vegfar, fegater, steingjerder, tre- og steinbruer. Framtidig kulturhistoriske landskap av 

nasjonal interesse (KULA-områder) blir prioritert for tildeling av tilskudd, og dette foreløpig gjelder 

kun Rælingen kommune. 

• Friluftsliv og tilgjengelighet 
 

Tiltak som tilrettelegger for friluftsliv og opplevelser i 

jordbrukets kulturlandskap kan få støtte. Det kan gis tilskudd 

til enkel tilrettelegging, utbedring og rydding av stier, gjerne 

i forbindelse med gamle veifar eller fegater, 

sammenhengende sti- og turvegnett i tilknytning til veger og 

viktige linjedrag i landskapet, forenklet adkomst til utmark 

og strandsone. Det vil måtte gjøres en avveining i hvert 

enkelt tilfelle hvorvidt det er forsvarlig å legge til rette for 

ferdsel.  

Andre aktuelle tiltak kan være skilter, porter, klyvere, 

merking, infotavler og kompensasjon for vesentlig ulempe 

forbundet med allmenn ferdsel, for eksempel avlingstap.   

  

 

Planleggings- og ti l retteleggingstiltak –  utfordring, mål og ti l tak  

Noen av tiltakene presentert ovenfor kan berøre flere grunneiere og kan ha stort omfang. Dette vil 

kreve mer tid og ressurser for å planlegge og sette i gang felles prosjekter.  

Mål: SMIL-midlene skal stimulere til samarbeid mellom grunneiere om 

felles miljøprosjekter.  

Det kan gis SMIL-tilskudd til planlegging, igangsetting og gjennomføring av felles prosjekter eller 

prosesser som leder fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningsdempende tiltak 

som omfatter flere grunneiere. Eksempler på aktuelle fellestiltak kan være områdeplan for større 

landskapsområder med flere grunneiere, store hydrotekniske fellestiltak, tiltak for bedre bruk av 

beiter eller aksjoner som bidrar til opprydding av avfall som ligger i kulturlandskapet. Krav til 

planleggings- og tilretteleggingstiltakene er at de skal kunne gjennomføres på en god måte, det skal 

foreligge skriftlig godkjenning av alle berørte grunneiere og utført arbeid skal dokumenteres. 

  

Figur 7: Porter på beite i Sørkedalen. RKL 
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SMIL- prioritering og ti lskuddssatser  

SMIL-tiltakene skal prioriteres ut fra målsettingene. I henhold til jordbruksavtalen skal hydrotekniske 

tiltak prioriteres i leirjordsområdene, og dette gjelder våre tre kommuner. Ifølge RMP for Oslo og 

Viken 2019 – 2022, skal kommunene prioritere tilskudd til områder med store miljøutfordringer. For 

SMIL-ordningen i vår region skal det i hovedsak settes av midler til alle hovedtiltak i perioden fram til 

2024, men det er viktig at forurensning fortsetter som høyt prioritert tiltak.  

SMIL-forskriften åpner for å gi tilskudd på inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. For særskilte 

tiltak for å ivareta biologisk mangfold, og for planleggings- og tilretteleggingsprosjekter åpner 

forskriften for engangstilskudd med inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag.  Graden av egennytte 

og samfunnsnytten skal gjenspeiles i tilskuddssatsen. Jo mindre nytte søker selv har av tiltaket og jo 

mer samfunnsnytte tiltaket har, desto større vil tilskuddssatsen være. 

I tabellen nedenfor er SMIL-tiltakene oppsummert samt deres prioritering og maksimale 

tilskuddssatser som gjelder for perioden 2021 - 2024. Tiltakene er listet i prioriteringsrekkefølge, fra 

høyest til lavest prioritert tiltak.  Lista over tiltak er ikke uttømmende.  

Kravene i SMIL-forskriften må være oppfylt for alle tiltakene listet nedenfor. Hvert år skal 

landbrukskontoret lage en SMIL-veileder. Den skal gi informasjon om aktuelle tiltak, vilkår og 

veiledende satser som kan brukes til å utarbeide kostnadsoverslag. Størrelsen på satsene blir revidert 

i samsvar med prisstigningen og i samråd med RL-rådet.    
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1 Det settes et øvre tak på kr 100 000,- i tilskudd per bygning, for perioden 2021-2024. Dette er for å unngå at enkelttiltak legger beslag på 
en for stor del av samlet tilskuddsbeløp til kommunene.  

Tema Prioritet Tiltak Tilskuddssats 
Fo

ru
re

n
sn

in
g 

ti
l v

an
n

 o
g 

u
ts

lip
p

 t
il 

lu
ft

 
1 Hydrotekniske tiltak 

• Gjenåpning av bekkelukkinger 

• Utbedring og oppgradering av eksisterende bekkelukking 

• Rehabilitering av gamle og etablering av nye kummer/nedløpskummer 

• Terrengforming ifm. plassering av kum, motfall til nedløpskummer 

• Reparasjon og oppdimensjonering av eksisterende utløp 

• Forebyggingsarbeid i form av sikring av bunn og sider i åpne kanaler 

• Erosjonssikring av utløp og skråninger 

• Steinsetting i forbindelse med utbedring og erosjonssikring av utløp 

Inntil 70 % 

2 Fangdammer og andre økologiske renseløsninger 

• Etablering av ny fangdam og kumdam 

• Tømming av fangdam (ikke årlig vedlikehold)   

• Planting av kantvegetasjon, busker og trær langs erosjonsutsatte bekkekanter 
for å stabilisere kantene  

• Varig vegetasjon/le for å beskytte og skape bedre arbeidsmiljø, trivsel og vern 
av bygninger 

Inntil 70 % 
 
 

3 Bygningstekniske miljøtiltak 

• Utvidelse av eksisterende lagerkapasitet for husdyrgjødsel fra 8 til 12 måneder 

• Tiltak som reduserer avrenning fra husdyrgjødsel, oppsamling av talle, hindre 
avrenning fra utekveer og samleplasser, siloanlegg og lager for rundballer 

• Dekke over eksisterende gjødsellager for redusert utslipp til luft  

• Biobed – opprette plasser for fylling av sprøytevæske som reduserer risiko for 
forurensning og avrenning av plantevernmidler 

Inntil 50 % 

4 Biologisk mangfold 

• Etablering, restaurering og skjøtsel av gammel kulturmark  

• Restaurering av gamle gårdsdammer og deres biologiske mangfold 

• Åkerriksevennlige slåttemetoder 

• Vipevennlig jordbruksdrift 

• Pollinatorvennlige tiltak 

• Fjerning av fremmede og skadelige arter 

Inntil 100 % 

K
u

lt
u

rl
an

d
sk

ap
 

5 Gamle beiter 

• Gjenåpning og inngjerding av gamle beiter (både verdifulle og andre beiter) 
Inntil 70 % 

6 Kulturminner og kulturmiljøer 

• Stabbur, mindre bygninger i helhetlig gårdstun/husmannsplass – utvendig 

• Utløer/buer, smier, møller - utvendig 

• Boplasser, gamle hustufter 

• Gravhauger og røyser 

• Gamle vegfar eller fegater, steingjerder, tre- og steinbruer 

• Alleer, hager og gårdsmiljøer av kulturhistorisk betydning 

Inntil 70 % 
eller maks kr. 
100 000,- per 

bygning1 

7 Friluftsliv og tilgjengelighet 

• Enkel tilrettelegging, rydding av stier, gjerne i forbindelse med gamle veifar eller 
fegater 

• Sammenhengende sti- og turvegnett i tilknytning til veger og viktige linjedrag i 
landskapet 

• Forenkle adkomsten til utmark og strandsone 

• Porter, merking, skilting, infotavler 

• Kompensasjon for vesentlig ulempe forbundet med allmenn ferdsel, avlingstap 

Inntil 70 % 

Plan-
legging 

8 Fellestiltak 

• Planlegging av fellesprosjekt som leder til et konkret tiltak knyttet til et vassdrag 
eller et område 

Inntil 100 % 



Landbrukets tiltaksstrategier   2021 - 2024  

 

11 

 

2. Drenering 
Dreneringstilskuddsordningen reguleres gjennom egen forskrift. Formålet med ordningen er å øke 

kvaliteten på tidligere grøftet eller planert jordbruksareal ved å gi tilskudd til jordbruksarealer med 

dårlige dreneringsegenskaper. Mange av dreneringssystemene i jordbruket ble anlagt i perioden 

1960-1990, og ble dimensjonert etter datidens klimaforhold. Dreneringssystemene har begrenset 

levetid og må normalt fornyes etter 30-50 år. Godt drenert jord gir både større avlinger og reduserer 

samtidig faren for erosjon fra jordbruksarealer, og bidrar til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. 

Mål: Dreneringsmidlene skal støtte tiltak som øker kvaliteten på 

jordbruksarealene og med det bidra til økt jordbruksproduksjon, redusert fare 

for erosjon og avrenning av næringsstoffer, samt økt karbonlagring i jorda. 

Dreneringsordningen skal på lik linje med SMIL-ordningen bidra 

til å dempe tilførselen av jordpartikler, nitrogen, fosfor og 

plantevernmidler til vann og utslipp til luft. Godt drenert jord 

slipper ut mindre lystgass enn vannmettet jord. Disse tiltak kan 

støttes gjennom dreneringstilskuddsordningen: 

• Systematisk grøfting brukes for å drenere et jordbruksareal 

med drensgrøfter med jevn avstand, som kobles til en 

samlegrøft og ledes i utløpsrør til nærmeste bekk eller 

vassdrag. Ved systematisk grøfting kan det også anlegges kummer 

for å fange opp overflatevannet. 

• Usystematisk grøfting brukes når mindre felter på 

jordbruksarealer skal dreneres, for eksempel bløte områder eller 

forsenkninger i terrenget.  

• Åpne avskjæringsgrøfter er åpne grøfter/kanaler som graves 

mellom jordbruksareal og skog. Avskjæringsgrøftene tar imot, 

samler opp og leder bort vannet fra skogen. 

• Punktdrenering brukes ved reparasjon av våte flekker på mindre 

felter, for eksempel kum, sluk, nedgravd singel, osv. 

 

 

 

 

 
2 Tilskuddssatsene fastsettes av Landbruksdirektoratet 

Tema Prioritet Tiltak Tilskuddssatser2 

Avrenning til 
vassdrag og 
utslipp til luft 

1 • Systematisk drenering 

• Usystematisk drenering 

• Avskjæringsgrøfter 

• Punktdrenering  

2000 kr/daa 
systematisk grøfting 

eller 
30 kr/løpemeter grøft 

Figur 9 Åpen avskjæringsgrøft 

mellom skog og jord, RKL 

Figur 8 Systematisk grøfting, RKL 
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3. Kulturlandskapspris 
For å synliggjøre og stimulere til innsats for skjøtsel av kulturlandskapet og bygninger eller 

bygningsmiljøer i tilknytning til kulturlandskapet ble det opprettet en kommunal kulturlandskapspris i 

2013. Kulturlandskapsprisen videreføres i neste planperiode og kan tildeles enkeltpersoner, 

foreninger, grupper eller bedrifter som har utmerket seg med en spesiell innsats for kulturlandskapet 

i kommunen. Ordningen administreres gjennom driftsbudsjett til Regionkontor landbruk. RL-rådet 

velger hvert år en jury bestående av to representanter fra næringsorganisasjonene lokalt, to 

representanter for administrasjonen i kommunene og en representant fra RKL.  

Juryen velger prisvinner hvert år, men kan også bestemme å ikke tildele prisen dersom det etter 

juryens mening ikke foreligger egnede kandidater innen fristen. Regionkontor landbruk har ansvar for 

kunngjøring, utlysing, forberedelser og saksutredning. Prisen deles ut ved passende anledning etter 

at juryen har fattet en avgjørelse. Utdelingen foretas av ordføreren i den kommunen hvor 

prisvinneren har sin tilhørighet. Kulturlandskapsprisen består av et pengebeløp på kr 20 000, - og en 

vandrepris, en snidel/lauvingskniv, og er en samlet pris for alle tre kommuner.  

 

 

  

Figur 10: Vinnerne av kulturlandskapsprisen: fra venstre Ole Jakob Holt (2013) fra Rælingen; Østensjøvannets 

venner (2017) fra Oslo; og familien Reierstad (2019) fra- Lørenskog. RKL 



Landbrukets tiltaksstrategier   2021 - 2024  

 

13 

 

DEL 2: Skogbruket 

1. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
Formålet med nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er økt verdiskaping, samtidig som 

miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt 

og videreutviklet. Bruken av NMSK-midlene reguleres gjennom egen forskrift, men kommunen står 

fritt til å utforme tilskudd lokalt innenfor forskriftsrammen. Kommunen skal utarbeide overordnede 

retningslinjer for prioritering av søknader, og det kan settes vilkår for utbetaling av tilskudd. 

Forskriften beskriver fem grupper tiltak kommunen kan bevilge tilskudd til. Detaljert beskrivelse av 

alle NMSK-tiltakene og målsettinger for hver tiltaksgruppe følger under, med en innføring i hvilke 

utfordringer for skogbruket hvert tiltak knyttes opp mot. 

Mål: NMSK-ordninger skal støtte tiltak som bidrar til økt skogkulturaktivitet, 

økte klima- og miljøgevinster fra skogen og utvikling av skogsveinettet. 

Ordningen skal gjelde alle skogeierkategorier. 

Skogkultur som nærings- og klimatiltak 

Skogen i Norge binder mye CO2. Etter at skogen avvirkes, er det viktig å raskt få fram ny skog som kan 

fortsette å binde karbon. Fremtidsskogen som vokser fram, bør ha gode kvaliteter og 

produksjonsegenskaper. Skog i vekst er derfor et veldig viktig klimabidrag. Store deler av 

landbrukskontorets områder karakteriseres med god bonitet (gode vekstmuligheter). Lauv, kratt og 

gress etablerer seg raskt og utkonkurrerer foryngelsen av fremtidsskogen (hovedsakelig granskog). I 

tillegg kan svartelistede arter som rødhyll fritt få etablere seg uten tiltak. 

Klimaendringer påvirker også den norske skogen. 

Mer vind kan føre til flere stormfellinger i skogen, og 

mer våt og tung snø kan skade skogen. Tørke, som 

under tørkesommeren 2018, fører til at grantrær 

dør. Varmere klima kan også føre til økte og større 

angrep av insekter, f.eks. kan barkbillen få to 

sverminger i året i stedet for én. Skadde og døende 

trær er mottakelige for barkbilleangrep. Skogbestand 

som er velstelte, sunne og robuste er viktig for å 

møte klimautfordringene. For å sikre fremtidsskogen 

har landbrukskontoret følgende tiltak: 

• Ungskogpleie 
Det er avgjørende at konkurrerende vegetasjon fjernes 

i foryngelsesfasen. Tilfredsstillende skogtetthet og 

seleksjon på fremtidstrær er viktig for optimal kvalitetsproduksjon av trevirke. Skog i vekst er også et 

viktig klimabidrag. Ungskogpleien utføres som ren avstandsregulering (reduksjon av treantallet), 

og/eller fjerning av konkurrerende lauv og kratt i skogbestandet. Tiltaket gjør at trærne kan utvikles 

til å bli robuste og sterke. Tiltaket gjelder for barskog. 

 

Figur 11 Ungskogpleie i form av lauvrydding, Gunnhild 

Søgaard - NIBIO 
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• Skogkultur i lauvskog 

Lauvskog krever også ungskogpleie, men krever ytterligere skjøtsel og hyppigere oppfølging for å få 

kvaliteter som kan brukes til trevirke. Lauvvirke brukt til materialer har mye høyere verdi enn ved 

brukt som biobrensel. Kravene til lauvvirke er strenge, og det er blant annet krav om kvistfritt virke. 

Tiltak som stammekvisting går ut på å sage/kutte kvister på fremtidstrærne for å gi kvistfritt 

tømmervirke. Stammekvisting er mest aktuelt for lauvbestand, men kan også være aktuelt for 

barskog. 

• Flekkmarkberedning eller hauglegging 

Ved planting av skog kan vegetasjonskonkurranse og 

insektangrep (gransnutebille) være en utfordring for å få 

etablert skog. Flekkmarkberedning eller hauglegging 

utføres punktvis med gravemaskin eller utstyr montert 

på landbruks- eller lastetraktor; torva snus og blottlegger 

mineraljorda i en haug som treet plantes på. Tiltaket gir 

ungskogen et konkurransefortrinn ved at treet kommer 

høyere opp, og samtidig får fordel av en «gjødselpakke» 

på vendt torv. For å utkonkurrere kraftige pionérarter 

som den svartlista rødhyllen er dette et godt tiltak. 

Blottlagt mineraljord i haug forhindrer også skade av gransnutebillen, som kan føre til tredød i et 

plantefelt. 

Veibygging 

Gode transportløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene er viktig for 

et rasjonelt og effektivt skogbruk. Det er i utgangspunktet et godt utbygd skogsveinett i vår region, 

og det settes strengere føringer for nybygging av skogsbilveier innenfor Marka. Behovet for 

nybygging er fremdeles til stede, da flere eksisterende veier er eldre og bygd for landbrukstraktor, og 

opprusting av disse blir såpass omfattende at det regnes som nybygging. Eldre eksisterende 

veitraseer vil etter hvert gro igjen uten tiltak. For å få minst mulig inngrep i Marka er skogbruket og 

kommunene ellers tjent med fellesløsninger for vei.  

Det er en utfordring at eksisterende veinett ikke holder dagens standard i skogbruket. Behovet for 

ombygging og opprusting av eksisterende veier er stort, siden en god del av skogsbilveiene innenfor 

Marka er bygd før år 2000. Skogsbilveier som kan brukes uavhengig av vær og klima (helårsveier), og 

utbedring av enkelte flaskehalser er gode tiltak. Tømmerbilene har også blitt lengre og tyngre, noe 

som setter økte krav til blant annet svingradius og bredde på vei, veihelning, velte- og møteplasser og 

bærelag. Veiene må også tilpasses et tøffere og våtere klima. 

• Skogsbilveier 

Det kan gis NMSK-tilskudd til nybygging eller ombygging av eksisterende skogsveier som følger 

gjeldende forskrifter og gjeldende veistandard. Spesielt ombygging og heving av veiklasse innenfor 

Marka bidrar til økt effektivisering av skogbruket. Tilskuddet gjelder også andre tiltak og utbedringer, 

som fjerning av flaskehalser, ombygging av bruer og bygging av avkjøringslommer fra offentlig vei.  

 

 

Figur 12 Planting på makrberedningsflekk, Skogkurs 
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Miljøti ltak i  skog 

Skogen gir skogeier en inntekt i form av tømmerverdi, men skogen har også andre verdier som ikke 

lar seg måle enkelt økonomisk. Dette er miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, 

friluftsliv og kulturminner i skog. Lovverket og skogstandarden har krav om å ta hensyn til disse 

verdiene. For å ivareta og videreutvikle verdiene ytterligere gis det tilskudd til skogeiere som 

fokuserer på mer alternativ skjøtsel av skogen. F.eks. er fungerende kantsoner viktig for dyre- og 

planteliv. Tilskuddets formål er å stimulere til skogbehandling med fokus på flerbruk: 

• Langsiktig bevaring og videreutvikling av miljøverdier o.l. som er i konflikt med næringsmessig 

skogbruk 

Tiltak som skal dempe den økonomiske belastningen ved ivaretakelse og videreutvikling av 

miljøverdier ol. Et eks. er at ved hogst settes det igjen større kantsoner mot vann, vassdrag, innmark, 

og bebygde områder. Markaforskriften setter også økte krav til bevaring av friluftsinteresser, som 

f.eks. skjøtsel i «100-meterskog». Innenfor kommunene finnes også flere spor av tidligere hogstdrift 

som f.eks. flere vasshjul. Skjøtsel for å fremheve disse kan også utløse tilskudd. 

• Skjøtsel av skog i kantsonen mot vann, vassdrag, innmark eller bebygde områder 

Fungerende kantsoner har en viktig biologisk verdi, og er habitat for flere arter. En fungerende 

kantsone er et flersjiktet skogbelte, som vil si en skog som består av forskjellige treslag og trær i ulike 

høyder (sjikt). Slike kantsoner krever skjøtsel, og tiltaket skal sørge for etablering og skjøtsel av 

stabile kantsoner. I kantsonen inntil vann og vassdrag kan tiltaket omfatte rydding av skog som gir 

etablering av buskvegetasjon eller grasdekt mark. Her kan det også legges vekt på skjøtsel som gir 

mer tilgjengelige fiskeplasser. Skjøtsel av kantsoner er derfor også et ledd i opprettholdelse av 

kulturlandskap. 

 

Figur 13 Flersjiktet og funksjonell kantsone mot vassdrag, Svein Søgnen - Skogkurs 

Drift  med hest 

Markaskogbruket stiller andre krav til utførelse av hogst, og markaforskriften legger opp til økt bruk 

av lukket hogst. Ved lukket hogst tas det ut et mye mindre hogstvolum enn ved flatehogst, og bruk av 

hest kan være et alternativ enkelte steder. Hesten er smidig og kan være mer anvendbar i brattere 

partier, som det finnes flere av innenfor Marka. I enkelte områder som krever særlig årvåkenhet kan 

det være behov for å bruke hest som utdriftsmiddel. Tiltaket fremmer også hestens kulturhistoriske 

betydning i skogbruket.  
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Ti lskudd t i l  andre ti ltak i skogbruket 

Kommunen fastsetter hvilke tiltak som kan få tilskudd, og hvor stort tilskuddet skal være. Aktuelle 

tiltak etter disse retningslinjer kan være prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og 

ressursutnyttelsen i og fra skogen, f.eks. aksjonsrettede skogkulturprosjekter (ekstra 

skogkultursatsing), og fellestiltak for økt avvirkning av skogsvirke til bioenergi. 

• Aksjonsrettet skogkulturprosjekt 

Ungskogpleie er viktig for å sikre fremtidige skogressurser, og et aksjonsrettet prosjekt for å øke 

utførelsen av ungskogpleie har tidligere vist å ha god 

effekt. Tiltak for økt utførelse av ungskogpleie ved 

bruk av ungdom o.l. som arbeidskraft, vil også føre til 

økt verdiskapning. Skogeiere som benytter seg av 

prosjektet vil få et større tilskudd, for å sikre 

prosjektets framgang. Landbrukskontoret planlegger 

oppstart av ungskogpleieprosjekt i 2021.  

 

 

 

 

  

Figur 14 Hesten som ressurs i skogbruket, RKL 

Figur 15 Landbrukskontoret jobber mot et skogkulturprosjekt fra 2021. 

JOB:U-prosjektet har hatt stor suksess flere steder,  her fra Solør. Torfinn 

Kringlebotn - Fylkesmannen i Innlandet 
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3 Trebruer: Bruk av tre som byggemateriale i bruer vil bli prioritert mht. tilskuddsnivå forutsatt at de ligger i landbrukets kulturlandskap 
eller er synlige for eller i bruk av store brukergrupper (+ inntil 10%). 

Tema Prioritet Tiltak Tilskuddssats 
N

æ
ri

n
gs

ti
lt

ak
 i 

sk
o

g 
1 Ungskogpleie 

• Tiltak på eiendommer < 10000 daa  
 

• Tiltak på eiendommer > 10000 daa 
 

• Tiltak på eiendommer der skogeiere benytter arbeidskraft fra 
skogkulturprosjekt (f.eks. JOB:U). For alle eiendomsstørrelser. 

 
- Inntil 40 %, 
maks 220 kr/ daa 
- Inntil 30 %, 
maks 150 kr/ daa 
- Inntil 60 %, 
maks 300 kr/ daa 

2 Ungskogpleie i lauvskog 

• Tiltak med sikte på å etablere lauvbestand 

Inntil 60 % 

3 Stammekvisting 

• Tiltak for å etablere kvalitetsskog, spesielt for lauvbestand. 

Inntil 60 % 

4 Skogsbilveier 

• Nybygging og ombygging av skogsbilveier i veiklasse 3 og 4 * 

• Tiltak på deler av skogsveianlegg for å utbedre «flaskehalser» * 

• Avkjøringslommer fra offentlig vei 

• Ombygging av bruer på skogsbilveier 

• Bruk av veiplanlegger (gjelder tiltak merket *. Benyttes sertifisert 
veiplanlegger gis det mer tilskudd 

 
Inntil 20 – 40 % 
Inntil 40 % 
Inntil 50 % 
Inntil 50 % (60 %)3 
+ 3 %, + 3 % 

5 Flekkmarkberedning eller hauglegging Inntil 40 %,  
maks 150 kr/ daa 

6 Skogdrift med hest 

• Tiltak ved ukjøring av tømmervirke med hest 

Inntil 50 kr/ m3 

M
ilj

ø
ti

lt
ak

 i 
sk

o
g 

1 Langsiktig bevaring av miljøverdier som er i konflikt med næringsmessig 
skogbruk 

• Større kantsoner 

• Avståelse fra hogst i områder 

• Skjøtsel og synliggjøring av kulturminner i skog 

• Tiltak rettet mot friluftsliv 

• Andre miljøhensyn 

• Hensyn skal ivaretas i minst en 10-årsperiode  
 

Inntil 30 % 

2 Bevare eller videreutvikle viktige miljøverdier 

• Tiltak for å opprettholde og videreutvikle biologisk mangfold ut ifra 
særskilte registreringer 

Inntil 100 % 

3 Skjøtsel av skog i kantsonen mot vann, vassdrag, innmark eller bebygde 
områder 

Inntil 15 kr/ 
løpemeter 
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2. Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer  
Formålet med tilskuddsordninger til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i skog (MiS), er å 

stimulere skogeiere til anskaffelse av oversikt over skog- og utmarksressursene. Skogbruksplaner er 

essensielt for kort- og langsiktig planlegging av skogforvaltningen. Skogbruksplaner kan også 

kartlegge f.eks. kulturminner i skog og friluftslivsverdier. Skogbruksplan for Lørenskog, Oslo og 

Rælingen ble ferdig levert i 2009, og omdrevsintervallet på 12 – 15 år er snart utløpt. Avsetting av 

midler til ny skogbruksplan ble igangsatt i 2020, og arbeidet er planlagt med oppstart i 2022. Det 

legges opp til at skogbruksplanen utarbeides som en områdetakst.  

 

Skogbruksplanlegging –  utfordringer, mål og t i ltak   
Et grunnleggende virkemiddel for bærekraftig skogforvaltning er skogbruksplanlegging som 

videreutvikles i tråd med behovene for skognæringen. Markaforskriften skal sikre utøvelse av 

skogbruk i Marka og samtidig understreke friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. 

Skogbruksplanen vil bidra til helhetlige og bærekraftige løsninger, som er essensielt i marka-

skogbruket, der flere ulike verdier skal tas hensyn til. Spesielle utfordringer i regionen er manglende 

kulturminneregistreringer i skog og utmark. En ny takst vil kunne avdekke kulturminner. 

Det er Fylkesmannen som forvalter tilskuddsordningen, men Fylkesmannen er gjennom forskrift om 

tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer pliktig til å fastsette tilskudd ir samråd med 

kommunen etter en hovedplan for skogbruksplanleggingen. Kommunen er saksbehandler for 

søknadene. 

Mål: Skogbruksplanen skal bidra til helhetlige og bærekraftige løsninger, 

essensielt i markaskogbruket, der flere ulike verdier skal tas hensyn til. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Digital ajourført skogbruksplan, Allma 
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Retningslinjer for saksbehandling  
Landbrukskontoret skal legge opp til en søknadsrunde i året. Informasjon om tilskuddsordningene 

omfattet av denne tiltaksstrategien skal publiseres på hjemmesiden og i infoskrivet, samt andre 

aktuelle informasjonskanaler, før søknadsfristen. I tillegg skal det utarbeides en årlig veileder for 

SMIL- og dreneringsmidler.   

I saksbehandlingsprosessen kan landbrukskontoret innhente uttalelser og innspill fra andre 

faginstanser for å vurdere og sette krav til gjennomføring av hvert enkelt omsøkt tiltak. Dette kan 

være Viken fylkeskommune, Byantikvaren i Oslo, vannområdene i regionen og miljørådgivere i 

kommunene. Dreneringssøknader skal oversendes kulturminnemyndigheten for en kulturminnefaglig 

vurdering. Det kan være nødvendig med en arkeologisk registrering i forkant, selv om arealene er 

tidligere drenert. Utgiftene til arkeologisk undersøkelse i dreneringssaker mindre enn 100 dekar vil 

bli dekket av staten.  

I forbindelse med saksbehandlingen kan det være nødvendig at landbrukskontoret foretar befaring 

for å bli bedre kjent med prosjektet.  

Alle søknader skal presenteres og diskuteres i RL-rådet (regionalt råd for næring, miljø og kultur i 

landbruket).  RL-rådet består av representanter fra bondelagene fra hver kommune, bonde- og 

småbrukarlaget, skogeierlaget og fagpersoner fra miljø- eller kulturminneforvaltningen i 

kommunene. I samråd med RL-rådet skal landbrukskontoret fatte vedtak om tildeling av tilskudd.  

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende ut året, under forutsetning av at 

det fortsatt er ufordelte midler.  

Ved alle vedtak om tilsagn om tilskudd skal forholdet til annet lovverk, for eks. naturmangfoldloven, 

vurderes. For tiltak som skal gjennomføres på arealer som ligger under marin grense, skal det vises til 

veilederen fra NVE «Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner».   

Innvilget tilskudd innebærer ikke at det er gjort en saksbehandling og vurdering av tiltaket etter alle 

relevante lovverk. For enkelte tiltak kan det være behov for avklaring og tillatelse for gjennomføring 

etter andre lovverk. Dette kan gjelde:  

• Fangdammer kan utløse krav om behandling etter plan- og bygningsloven og vannressursloven 

• Steinsetting i bekk/elv kan utløse krav om behandling etter vannressursloven 

• Endring av bekkeløp krever behandling etter vannressursloven 

• Inngrep i kantsone til bekk kan utløse krav om behandling etter vannressursloven  

• Tiltak på bygninger kan utløse krav om behandling etter plan- og bygningsloven og 

kulturminneloven 

• Bygningsmessige miljøtiltak kan utløse krav om behandling etter plan- og bygningsloven 

• Skogrydding for åpning av beitemark kan utløse krav om behandling etter skogbruksloven 

og/eller nydyrkingsforskriften og kulturminneloven 

Lista er ikke uttømmende, verken med hensyn til alle aktuelle lovverk eller hvilke tiltak som kan 

utløse krav til behandling etter annet lovverk. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hvorvidt tiltaket 

krever vurdering etter annet lovverk. 

 


