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Bakgrunn for strategien 
Kommunen er vedtaksmyndighet i saker som gjelder tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket (SMIL) og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).  
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SMIL- og NMSK-tilskudd tildeles til ulike prosjekter ut fra søknad. Søknadene behandles og 

prioriteres etter kommunal tiltaksstrategi. 

Disse tiltaksstrategiene erstatter Kommunale tiltaksstrategier for landbruket i Rakkestad 

2013-2016.  

Tiltakene i SMIL er knyttet til og tilgrensende til regionalt miljøprogram for Oslo og Viken for 

2019-2022. Det skal i utgangspunktet være fireårige tiltaksstrategier, men siden 

miljøprogrammet skal erstattes av nytt miljøprogram fra 2023, legges det opp til at den 

kommunale strategien rulleres i løpet av 2023 for tidsmessig å bli samkjørt med dette 

miljøprogrammet.  

Administrasjonen har utarbeidet en strategi for SMIL som i hovedsak er basert på tidligere 

strategi og nabokommuners strategier.  

1. Spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL

1.1 Styrende regelverk og retningslinjer 
Hjemmelsgrunnlaget for tildeling av tilskudd er Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket (SMIL) 

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, 

utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal 

prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. 

Det kan etter SMIL-forskriften gis tilskudd til: 

- planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som leder fram til planer for konkrete tiltak.

- gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- eller kulturminneverdiene i kulturlandskapet

- gjennomføring av tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning eller risiko for

forurensning fra jordbruket.

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022 gir føringer for prioriteringer i 

de kommunale tiltaksstrategier for bruk av 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. 

1.2 Utfordringer for jordbruket i Rakkestad 
Rakkestad er en stor jordbrukskommune og har et fulldyrket areal på ca. 108 000 dekar og 

ca. 2 000 dekar innmarksbeite. Med et totalt landareal i kommunen på ca. 420 000 dekar, 

Kommunale tiltaksstrategier for landbruket i Rakkestad 2021-2023 
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utgjør fulldyrket areal 25,7 % av det totale arealet.  I 2020 var det 269 aktive foretak som 

søkte om produksjonstilskudd i kommunen. 

Ifølge arealstatistikk fra produksjonstilskudd for 2020 er ca. 84 % av det fulldyrkede arealet i 

bruk til korn og 16% til grovfôrvekster. 

Jordbruksarealene varierer mellom flate arealer, planerte raviner og mindre oppdyrkede 

områder omkranset av skog. Mye av jorda er gjort mer anvendelig for maskinell drift 

gjennom planering, drenering og nydyrking fra 1950-tallet og utover mot 1990-tallet. Åpne 

bekker ble lagt i rør for å gi bedre arrondering, og på flate arealer ble det gjort senkninger 

av vassdrag for å få utløp for vannet og bedre dyrkings- og driftsforhold. Driftsstrukturen er i 

stadig endring, og både planteproduksjon og husdyrproduksjon konsentreres på færre 

driftsenheter og de fleste landbruksforetakene driver godt og profesjonelt.  

Denne rasjonaliseringen av landbruket gir noen utfordringer. Kulturlandskapet preges av 

ensidig kornproduksjon og grasproduksjon, noe som går ut over artsmangfold av planter, 

insekter og dyr. Enkelte bygningstyper har ikke lengre en plass i gårdsdriften og forfaller, det 

samme gjelder gårdsdammer som kan forsvinne fra landskapsbildet. 

Klimaet er i endring.  Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet til å redusere utslippene med 

minst 55 prosent av 1990-nivå til innen 2030. Her skal også landbruket ta sin andel gjennom 

blant annet karbonbinding og utslippskutt i klimagasser. Landbruket selv, gjennom Norges 

Bondelag har laget en klimaplan for 2021-2030. For bøndene er det blant annet laget en 

klimakalkulator hvor man kan se hvordan produksjonen på den enkelte gård påvirker 

klimautslippet. 

Endringer i klimaet gir også utfordringer i landbruket. Det gjør seg spesielt gjeldende på økt 

sannsynlighet for kraftige nedbørsperioder og nedbørsflommer. Dette medfører at 

kapasiteten på mange av landbrukets hydrotekniske anlegg blir for liten. I vassdrag påvirker 

nedbørsmønsteret graving og ras i kantene og ved utløp av hydrotekniske anlegg/drenering. 

Kommunens vannforekomster (bekker, elver og sjøer) som ligger i jordbrukslandskapet og er 

landbrukspåvirket, er alle i moderat økologisk tilstand eller dårligere (Kilde: Vann-Nett). EUs 

vanndirektiv og vannforskriften gir føringer for vannforvaltningen. Målsetningen er god 

økologisk og kjemisk tilstand på alt vann.  

Samtidig må man ikke glemme Stortingets mål om økt matproduksjon. Noe av utfordringen 

er å prioritere tiltak som har god miljøeffekt, men ikke går utover jordbruksproduksjonen. 

1.3 Tiltak 
For denne perioden inngår de følgende tiltakene i tiltaksstrategien i Rakkestad. 

1.3.1 Forurensnings- og klimatiltak 

Mål: Kommunen skal gjennom tilskudd til tiltak redusere forurensning fra jordbruket. 

Strategi: Gi tilskudd til reparasjoner av hydrotekniske anlegg med god teknisk kvalitet, god 

kapasitet og fungerende inntakspunkter og utløp  
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Hydrotekniske tiltak 

Det kan gis tilskudd til utskifting og utbedring av hydrotekniske anlegg. Med hydrotekniske 

anlegg menes lukkingsanlegg, kummer, utløp, osv. Avskjæringsgrøfter mot skog og 

drenering kommer inn under tilskuddsordning for drenering.  

Erosjonssikring i vassdrag 

Det kan gis tilskudd til sikring av bekke- og elvekanter for å unngå at større mengder jord i 

kantene raser ut i vassdraget. Her kan steinsetting av utsatte punkter, fjerning av utraste 

masser, tiltak for å senke vannhastigheten og graving av skråkanter hindre nye utrasinger.  

Flomdempende tiltak   

Det kan gis tilskudd til fordrøyningsbasseng som samler vannet ved nedbørsperioder og 

demper flomtopper i vassdraget. 

Etablere fangdam 

Det kan gis tilskudd til å etablere fangdam hvor vannet bremses slik at jordpartikler 

sedimenteres. Dette kan omfatte enkle sedimentasjonsdammer og mer omfattende 

damsystemer med overrislingssoner hvor mer næring tas opp. Det kan gis høyere sats for 

enkle dammer. 

Tømming av fangdam  

Det kan gis tilskudd til å tømme fangdam for sedimenter. 

Klimagass til luft 

Det kan gis tilskudd til gode tiltak for å hindre utslipp av klimagass til luft. 

1.3.2 Kulturlandskapstiltak 

Mål: Kommunen skal gjennomtilskudd bidra til tiltak som ivaretar et åpent og variert 

kulturlandskap. 

Verneverdige bygninger 

Det kan gis tilskudd til istandsetting av eldre bygninger som ikke lenger er den del av den 

moderne landbruksdrifta eller har funnet alternativ bruk i ny drift på gården. Disse er en 

viktig del av kulturlandskapet og historien. Eksempler på dette er husmannsplasser, 

bryggerhus, kjoner, steinfjøs, møllehus/kvernhus, sommerfjøs, utløer, potetkjellere og smier. 

Fredede bygninger er ikke innenfor ordningen. Det gis primært tilskudd til utvendige tiltak på 

bygninger. Ved tiltak på bygninger skal det brukes gamle håndverksmetoder.  For stabbur 

kan det gis tilskudd til restaurering av utvendig tak. Det vil legges vekt på om tiltaket er godt 

synlig og /eller tilgjengelig for allmenheten. 

Kulturminner og kulturmiljøer 

Det kan gis tilskudd til istandsetting og oppgradering av automatisk fredede kulturminner og 

andre kulturminner og kulturmiljøer. 

Gårdsdammer 

Det kan gis tilskudd til restaurering av gårdsdam. Disse har ikke lengre en funksjon på 

gårdsbruket, men er et viktig kulturlandskapselement i tillegg til at det kan være et tiltak for 

biologisk mangfold.  
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Vegetasjonssoner og leplanting 

Det kan gis tilskudd til planting av trær og busker mellom teiger av dyrket mark og mellom 

dyrket mark og vassdrag. Vegetasjonssoner i kulturlandskapet er viktig for både dyr, 

insekter, planter og miljøet, men disse sonene står flere steder i fare for å bli borte. Disse 

vegetasjonssonene er også et tiltak for biologisk mangfold. Det er viktig at 

vegetasjonssonene utformes og skjøttes riktig, for å få en optimal utnyttelse av disse uten at 

det medfører uforholdsmessig store driftsulemper.  

Listen er ikke uttømmende og andre kulturlandskapstiltak kan vurderes. 

1.3.3 Planlegging og tilrettelegging – 

Det kan gis tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete tiltak. 

1.4. Prioritering av tiltak 
Ut fra de lokale utfordringer og målsettinger er det under satt opp en tabell over hvordan 

disse tiltakene skal prioriteres. Det er også tatt med maksimale tilskuddssatser for de enkelte 

tiltakene. Dette skal være et verktøy for saksbehandler i arbeidet med søknadene om SMIL-

tilskudd. Tiltak som oppfyller flere mål, kan prioriteres høyere.   

Prioritet Hovedtype tiltak Eksempler på tiltak Maks tilskudd 

1 Forurensningstiltak som 
hindrer erosjon til vassdrag 

Utbedring og utskifting av 
hydrotekniske anlegg  

50 % 
70 % for fellestiltak 

Erosjonssikring av 
bekkekanter 

50 % 
70 % for fellestiltak 

Flomdempende tiltak 50 % 

Etablere fangdam 70 % 

Rense fangdam 50 % 

2 Planlegging og tilrettelegging Større prosjekter med 
flere aktører 

70 % - maks 100 
000 

3 Forurensningstiltak - hindre 
utslipp av klimagass til luft 

50 % 

4 Kulturlandskapstiltak 
-vegetasjon

Etablere vegetasjonssoner 
mot vassdrag og mellom 
teiger 

50 % 

5 Kulturlandskapstiltak – 
dammer 

Restaurering og opprensk 
av gårdsdammer. 

50% - maks 30 000 

6 Kulturlandskapstiltak 
bygninger 

Vedlikehold av 
verneverdige bygninger 

50 % - maks 60 000 

7 Kulturlandskap -kulturmiljøer Vedlikehold av 
verneverdige kulturmiljøer 

50 % - maks 60 000 

1.5 Søknad og saksbehandling 
På landbruksdirektoratet.no kan man finne generell informasjon og regelverk om ordningen, 

veiledning for utfylling av søknad og søknadsskjema. Søknad om spesielle miljøtiltak sendes 

elektronisk via altinn.no. 

Søknader behandles fortløpende fra tidspunktet kommunen får tildelt ramme for bruk 

(februar). Ved stor søknadsmengde, kan behandlingen av lavt prioriterte tiltak utsettes til 1. 



7 
Kommunale tiltaksstrategier for landbruket i Rakkestad 2021-2023 

oktober, da det tas en vurdering av eventuelt resterende ramme.  Søknader levert etter at 

rammen er brukt opp blir vurdert behandlet påfølgende år.  

Søker skal sette opp detaljert kostnadsoverslag for omsøkt tiltak, fordelt på ulike deler av 

tiltaket. Egeninnsats kan være en del av kostnaden. Egeninnsats er arbeid utført av bruker 

eller ektefelle. Ved bruk av annen lønnet eller innleid arbeidskraft, brukes 

lønnskostnad/faktura. Målet for bruk av tilskuddsmidlene skal være å få til mest mulig 

miljøeffekt per krone. For verdsetting av egeninnsats og bruk av egne maskiner settes det 

derfor følgende maksimalsatser for egeninnsats og bruk av egne maskiner. 

Manuelt arbeid/egeninnsats 320 kr/t 

Fører + traktor og redskap 600 kr/t 

Fører + gravemaskin opp til og med 8 tonn 600 kr/t 

Fører + gravemaskin over 8 tonn 700 kr/t 

Det skal føres timelister for egeninnsats, maskiner, osv. per dag, og før utbetaling av 

tilskudd kan disse vurderes opp mot erfaringstall fra andre prosjekter.  

Minimumskostnad for søknad om SMIL-tilskudd settes til 15 000 kr. 

Der fjerning av vegetasjon er nødvendig for å få utført tiltaket, skal kostnaden til dette ikke 

tas med i kostnadsoverslaget, da rydding av vegetasjon langs jordekanter og vassdrag anses 

som vanlig jordbruksdrift. 

Avskjæringsgrøfter kan dekkes av tilskudd til drenering og gis derfor ikke tilskudd gjennom 

SMIL. 

Kommunen kan sette vilkår for gjennomføring av tiltak. Et vilkår som er aktuelt for de fleste 

tiltak er at søker har en vedlikeholdsplikt på 10 år på det gjennomførte tiltaket. 

5.1 Forholdet til annet regelverk 
SMIL-tilskudd skal ikke gis til tiltak som ikke er i tråd med annet regelverk. Noen tiltak kan 

derfor kreve godkjenning etter annet regelverk før kommunen gir tilskudd. Dette gjelder 

blant annet tiltak i vassdrag, hvor tiltaket skal vurderes av Statsforvalteren og/eller 

Fylkeskommunen. Kommunen vil være behjelpelig, men det er tiltakshaver selv som er 

ansvarlig for å søke om tillatelse.  

I kommunens behandling av søknad om SMIL-tilskudd skal tiltaket vurderes opp mot annet 

regelverk som omhandler landbruk, vassdrag, naturmangfold, forurensningslov, osv. 

Lovpålagte tiltak er ikke tilskuddsberettiget. F.eks. vil det ved nydyrking være krav om en 6 

meters naturlig vegetasjonssone mot vassdrag. Det kan da ikke gis tilskudd til planting av 

denne vegetasjonssonen.  

Endring i annet regelverk, kan føre til at enkelte typer tiltak ikke lengre blir 

tilskuddsberettiget. Dette er blant annet tilfelle hvis det innføres påbud om oppgaver som 

tidligere har vært frivillig.  

2. Flerårig tiltaksstrategi skogbruk (NMSK)
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale 

prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som 
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miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir 

ivaretatt og videreutviklet. 

Hjemmelsgrunnlaget: «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket». 

Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 dekar produktiv skog. Grensen på 10 

dekar kan fravikes dersom søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer. 

2.1 Tilskudd til skogkultur 
Tilskudd til skogkultur utbetales etterskuddsvis etter at arbeidet er utført og tiltaket er 

innrapportert gjennom skogfondsystemet. Søknader behandles fortløpende. Det stilles krav 

til dokumentasjon av kostnader, og skogeier må søke om tilskudd for kostnadene med sin 

signatur. Videre må det vedlegges kart eller stedsangivelse som tydelig viser avgrensningene 

til tiltakene. 

Tilskuddet godskrives to ganger pr. år, 1. oktober og 10 desember. Tilskuddet innbetales til 

skogfondkonto. Frist for innsending til kommunen publiseres for næringen i nyhetsbrev i 

månedsskiftet november/desember. 

2.1.1 Utfordringer 

Næring 

- Opprettholde og øke aktivitetsnivået i skogbruket. Gode tømmerpriser gir stor

aktivitet med økt hogst og større vilje til investeringer i ungskogpleie. Dersom

tømmerprisene synker, vil utfordringen være å opprettholde aktiviteten.

- Aktivitetsnivået på ungskogpleie.

- Tilfredsstillende foryngelse på avvirkede arealer.

Miljø 

- Ivareta det biologiske mangfoldet.

- Skogbruk og friluftsliv i de viktigste friluftslivområdene.

- Landskapshensyn.

- Avrenning til vassdrag.

2.1.2 Strategier 

Næring 

- Stimulere til oppbygging av kvalitetsskog i fremtiden. Tilskudd til ungskogpleie.

- Stimulere til økt innsats med hensyn til foryngelse, både naturlig og planting. Tilskudd

til markberedning med tanke på suppleringsplanting og utfordring med snutebille.

- Videreføre prosjektet «Oppsøkende virksomhet» etter områdetakster.

Miljø 

- Bevare og utbedre kantsoner mot vann og vassdrag for å hindre avrenning. Rask

utbedring av kjøreskader.

- Riktig drift til rett tid. Unngå drifter på bæresvak mark når det er som våtest.

- Granforyngelse, planting første år etter hogst.

2.1.3Tilskuddssatser 

1. Ungskogpleie. Tilskuddssats inntil 35 %. Maksimalt beløp settes til kr 240,- pr. dekar.



9 

2. Markberedning. Tilskuddssats inntil 35 %. Maksimalt beløp settes til kr 100,- pr.

dekar.

2.2 Tilskudd til bygging og ombygging av skogsvei 
Skogeier sender søknad om tilskudd (skjema SLF-903 B) med nødvendige vedlegg 

til kommunen. Der det er flere interessenter i veien, skal søknaden være signert av 

alle interessentene. Veiformann kan signere søknad om tilskudd på vegne av 

interessentene i veien, når det foreligger gyldig årsmøtevedtak om bygging i 

veiforeningen. 

Kommunen gir tilbakemelding (vedtak/foreløpig svar) på tilskuddssøknaden senest 3 uker 

etter godkjenning av tiltaket etter landbruksveiforskriften eller annet lovverk. 

2.2.1 Prioritering 

- Skogsbilveier i veiklasse 3 (landbruksbilvei) og 4 (sommerbilvei for tømmerbil med

henger) prioriteres. Det gis ikke tilskudd til sommerbilvei veiklasse 5 (for tømmerbil

uten henger) eller til traktorveier.

- Det er kun veiens kostnad i forhold til skogbruksinteressene som gir grunnlag for

tilskudd.

- Skogsbilveier med flere interesser kan prioriteres med økt tilskuddssats når disse

veiene er strategisk viktige for å utløse skogbruksaktivitet.

- Strekningsvis og punktvis (bruer/snuplasser/velteplasser) utbedring av eksisterende

veier som ellers tilfredsstiller kravene til aktuell veiklasse kan prioriteres med tilskudd.

- Det settes en nedre kostnadsgrense på kr. 100.000,- for å søke om tilskudd til

skogsbilvei. I særlige tilfeller kan dette fravikes.

- Skogsbilveier som ikke gir grunnlag for regningssvarende drift på kort eller lang sikt,

inkludert veiens bygge kostnader, skal normalt ikke tildeles tilskudd.

- Hovedadkomstveier og fellesanlegg med flere interessenter kan prioriteres med økt

tilskuddssats når disse veiene er viktige for å utløse skogbruksaktivitet.

2.2.2 Fastsetting av prosentsats for tilskudd. 

Tilskuddsbeløpet beregnes ut fra en fastsatt prosentsats for det enkelte veianlegg.  

Følgende forhold vektlegges ved fastsetting av størrelsen på prosentsats for tilskuddet: 

Produktivt skogareal: 

Størrelsen på produktivt skogareal i vegens dekningsområde. 

Antall interessenter: 

Fellestiltak premieres fremfor veiprosjekt for enkeltskogeiere. 

Anleggskostnad: 

Større anlegg premieres framfor små anlegg. 

Minimumskostnad 

Kommunale tiltaksstrategier for landbruket i Rakkestad 2021-2023 
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Minimumskostnad for søknad om tilskudd til bygging og tiltak på skogsbilvei settes til 

kr 100 000,-. 

I særlige tilfeller ved punktopprusting og avkjøringslommer fra offentlig vei kan dette 

fravikes. 

Tilskuddsnivå 

Følgende tilskuddsnivå brukes som retningsgivende ved fastsetting av tilskuddsprosent: 

Tiltak Prosentsats 

Ombygging og nyanlegg av skogsbilvei (veiklasse 3 og 4) * 20 – 40 % 

Utbedring av «flaskehals» på skogsbilvei * inntil 40 % 

Avkjøringslomme fra offentlig vei (for opplasting av tømmer) inntil 50 % 

Ombygging av bruer på skogsbilveier 50 % (60 %) 

Bruk av veiplanlegger (gjelder på tiltak merket *) + inntil 6 %

Byggekostnader 
Større «selvbyggerprosjekt» som blir gjennomført av skog-/veieier, skal ha byggeplan og 
kostnadsoversikt utarbeidet av veiplanlegger. Anleggskostnad angitt av veiplanlegger er 
styrende i forhold til godkjent anleggskostnad i en tilskuddssøknad. 

Maksimal byggekostnad som gir grunnlag for tilskudd settes til kr 1.500,- pr løpemeter vei, 
kostnad ut over dette gir ikke grunnlag for tilskudd. 

2.2.3 Overordnede prosjektmidler til skogsveiformål 
Kommunen gir Statsforvalteren rett til å avsette inntil 10 % av tildelt ramme til formålet 

skogsvei årlig. 

Midlene skal gå til kompetanseoppbygging omkring temaet skogsvei. Eksempel på tiltak er 

oppbygging av veiplanleggerkompetanse, tilstandsregistrering av skogsbilveier, samt 

organisering av fagdager innenfor temaet skogsvei på lokalt og regionalt nivå. 

Kommunen gir også Statsforvalteren rett til å administrere midlene og koordinerer 

utbetalinger opp mot de instanser som skal godgjøres. 

2.2.4 Frister for innsending av søknad om tilskudd til landbruksvei: 

Frist for innsending av søknadene til kommunen det enkelte år:  30. april. 
Søknader sendt etter 30. april behandles fortløpende dersom det fortsatt er 

tilskuddsmidler tilgjengelig. 

2.3 Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.: 
2.3.1 Drift i bratt terreng: 
Det kan gis tilskudd til drift med taubane og slepebane i bratt terreng. Tilskudd kan gis der 
lilengden som hovedregel er over 75 meter og hellingen over 40 %. Forskrift om tilskudd til 
nærings- og miljøtiltak i skogbruket presiserer at tilskudd kun kan gis i områder der det er 
foretatt registreringer av miljøkvaliteter. I områder der det ikke er foretatt ordinære 
miljøregistreringer, skal det stilles krav om gjennomføring av de føre-var-tiltak som er nedfelt 
i Skogbrukets miljøstandard.  

Vilkår: 
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Alle tau- og slepebanedrifter som søker tilskudd skal være vurdert etter naturmangfold-loven 
og forhåndsgodkjent av kommunen. Tiltaket skal også vurderes i forhold til økt risiko for 
flom, erosjon eller løsmasseskred, jf. NVEs skredkart.  

Ved søknad om tilskudd skal søknadsskjema «Søknad om tilskudd til drift i vanskelig 
terreng» benyttes.  

Tilskuddssats: 
Inntil 115 kr/m3 begrenset oppad til 2000 kr/daa. 
Ved stor søknadsmengde kan kommunen justere tilskuddssatsen. 

Behandling av søknad: 
Søknader om tilskudd skal behandles før hogst igangsettes. Ved ekstraordinært omfang av 
drifter skal kommunen kontakte fylkesmannen for å avklare prioriteringer av søknader om 
tilskudd. 

Utbetaling: 
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmodning fra skogeier. 
Frist for innsending til kommunen: 15. november. 

2.3.2 Drift med hest  
Det kan gis tilskudd til utkjøring av skogsvirke med hest. 

Tilskuddssats: 
Inntil 50 kr/m3 

Behandling av søknad: 
Søknader behandles fortløpende. Ved ekstraordinært omfang av drifter skal kommunen 
kontakte fylkesmannen for å avklare prioriteringer av søknader om tilskudd.  

Utbetaling: 
Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på anmodning fra skogeier. 
Frist for innsending til kommunen: 15. november. 

2.4 Klage på vedtak om tilskudd 

Statsforvalteren i Oslo og Viker er klageinstans for vedtak om: 
Tilskudd til bygging og ombygging av skogsveg 
Tilskudd til drift med taubane, hest o.a. 

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viker innen 3 uker.  
Klagen skal sendes via kommunen. Klager må angi vedtaket det klages over og begrunne klagen. 

Litteratur/linker 
• Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

• Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

• Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022

• Landbruksdirektoratet.no (informasjon om søknad)
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• Retningslinjer for søknad om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveier, drift i bratt

terreng og drift med hest -Rakkestad kommune


