
TILTAKSSTRATEGIER

KULTURLANDSKAP OG MILJØ

FOR LEBESBY OG GAMVIK

       2020 - 2022

Ordningen forvaltes av Lebesby kommune.

Utarbeidet av Lebesby kommune i samarbeid med Laksefjord 
bondelag.

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET.



TILTAKSSTRATEGIER – PRIORITERINGER.

1. Bakgrunn

Tiltakstrategiene bygger på nasjonale, regionale og kommunale føringer med hovedvekt på følgende 
dokumenter:

- Stortingsmelding nr 11, (2016 - 2017
- Nasjonalt miljøprogram. (2019 -2022)
- Regionale miljøprogram for jordbruket RMP Troms 2019 -2022
- Rundskriv 2019 – fra landbruksdirektoratet.
- Miljøstatus i landbruket for 2015 – rapport nr 9. 9/2016

2. Planprosess  og overordende føringer.
- Strategiplanen er utarbeidet av Lebesby kommune I samarbeid med lokalt faglag, (Laksefjord

Bondelag).

Miljøprogrammet  er et strategidokument, og skal
være førende for bruk av miljøvirkemidler som forvaltes av Fylkesmannen, kommunene og
gårdbrukere, veiledningstjeneste og andre aktører.
Tilskuddsordningen Regionale miljøtilskudd utgjør en del av disse virkemidlene, Spesielle
miljøtiltak i landbruket, (SMIL), utgjør en annen del. 

Miljøprogrammet skal ikke bare gi føringer for tildeling av tilskudd, det skal også synliggjøre
alle de prioriteringene vi gjør i miljøarbeidet i landbruket, og bidra til en samlet og
helhetlig virkemiddelbruk.
I tillegg kommer den totale innsatsen næringsutøverne i landbruket gjør i det daglige ved å
produsere miljøgoder som kulturlandskap og biologisk mangfold, ved å holde nytt og
gammelt kulturlandskap ved like, og de tiltakene som utføres i hverdagen for å forebygge
forurensning og klimagassutslipp.

I forvaltningen og veiledningsapparatet har vi flere virkemidler for å utvikle landbruket som
en næring der vi tar hensyn til miljøet. Fokus på kulturlandskap og forurensing gjennom
kunnskapsformidling, forvaltning av landbrukets særlover og tilskudd er en viktig del av
hverdagen for alle i fagmiljøet, som en del av et lønnsomt og fremtidsretta jordbruk.
Føringer for miljøprogrammet er gitt i Nasjonalt miljøprogram 2019 – 2022.



3. Lokale utfordringer.

Jordbruksnæringa i kommunene Lebesby og Gamvik er marginalisert og produksjonen  foregår i 
dag rundt bygdene Lebesby, Ifjord, Friarfjord, Veidnes, Bekkarfjord samt bygdene Nervei og 
Iversfjord i Gamvik.
I Lebesby er det registrert 1.662-daa i aktiv produksjon, mens for Gamvik utgjør dette 253-daa.
Hovedtyngden av landruksdrift er knyttet til melkeproduksjon. I tillegg har vi landsdelens største 
eggprodusent i kommunen. I bygdene tilhørende Gamvik kommune er det bare sauehold på 
brukene.
Hele vest-siden av Laksefjord, (unntatt Veidnes). Samt øst-siden av fjorden fra Bekkarfjord og ut 
til Nordkyn er fraflyttet.
Tidligere, frem til slutten av 60-tallet var det fast bosetting med småskala jordbruksdrift i 
kombinasjon med tradisjonelt fjordfiske i disse områdene.

Bebyggelsen i hele kommunen ble nedbrent høsten 1944. En del av gjennreisningsbebyggelsen er
fortsatt inntakt, men dersom noe av dette skal bevares i sin opprinnelige stand, må det settes inn 
tiltak.
I deler av Gamvik kommune, (Hopsfjorden), står det fortsatt bygninger som ikke ble brent. Noen 
av disse er fortsatt bevart i sin opprinnelige utforming, men noen tiltak må utføres for å bevare 
disse bygningene.

Deler av jordbruksarealet som ikke er i drift består av overflatedyrka mark som ikke kan høstes 
med moderne jordbruksmaskiner. Dersom dette arealet skal tas i bruk til ordinær produksjon, må 
det foretas oppdyrking og planering. Alternativt kan det benyttes som beiteareal. Nye gjerder er 
da nødvendig for å sikre tilstrekkelig beitetrykk.

Bruk av utmarka som beitemark utgjorde tidligere en vesentlig del av grofòrgrunnlaget. I takt 
med veiutbygginger og trafikkøkning ble denne beitebruken faset ut på 70 og 80 tallet.
De siste årene er det etablert enkelte beitehager i utmarka der det er benyttet el-gjerder for å 
avgrense beiteområder. 

For enkelte fremstår kulturlandskapet i Laksefjorden som rene oaser i et ellers karrig landskap. 
Til tross for dette er det lite eller ingen tilrettelegging for ferdsel i og rundt dette landskapet for 
andre enn de som bruker arealet i produksjon. Enkle tiltak med tilrettelegging  kan bidra til at 
områdene blir mer tilgjengelig for allmennheten. På den måten kan man bidra til å skape 
forståelse for viktigheten av å ha et aktivt kulturlandskap og jordbruksproduksjon.



4. Lokale strategier for spesielle  miljøtiltak i landbruket

Kommunen har forvaltningsansvar for tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket. Disse
midlene tildeles som en årlig disposisjonsramme fra Fylkesmannen. Tildelingen til
kommunene skal skje på grunnlag av flerårige strategier fra kommunens side.
Sentrale føringer for kommunene ble gitt av Landbruksdepartementet i forskrift fastsatt 4.
februar 2004. I § 8 er det formulert slik:
"Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike
retningslinjer skal utarbeides i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene i
jordbruket lokalt".

4.1. Formål:
Formålet med midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i landbrukets
kulturlandskap og redusere forurensingene fra jordbruket, ut over det som kan forventes
gjennom vanlig landbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale
målsettinger og strategier, jfr. Forskrift om spesielle miljøtilskudd i landbruket.

Viktige miljømål:

Kulturmark:
a. Hindre gjenngroing av gammel kulturmark.
b. Legge til rette for slått av tidligere slåtteenger som ikke kan høstes maskinelt.

Aktuelle tiltak:
- Inngjerding av gammel kulturmark for beite.
- Tilrettelegging for slått av tidligere slåtteenger uten bruk av kunstgjødsel.

Tilskuddssats:  
- Inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag.
- Inngjerding av gammel kulturmark inntil kr 80.- pr meter gjerde. (Vanlig nettinggjerde).

Verneverdig bebyggelse:
Dette omfatter alle typer bygninger knyttet til gårdstunet/jordbrukslandskapet som ikke har 
vernestatus, men som det vil være viktig å ta vare på. Det skal i størst mulig grad benyttes originale 
materialer og opprinnelig utforming av bygget skal ivaretas

a. Ta vare på verneverdige bygninger som pga sin egenart utgjør et viktig innslag i 
kulturlandskapet.

b. Ta vare på andre kulturminner relatert mot landbrukets kulturlandskap.

Aktuelle tiltak
- Restaurering av eldre bebyggelse, (Driftsbygning, bolighus, naust, stabbur, sommerfjøs m.m)

Støttesats:  Inntil 70% av kostnadsoverslag.



Forurensningstiltak:

Erosjonsutsatte områder:
a. Etablere åpne kanaler til erstatning for lukket avløp.
b. Vegetasjonssoner mot vann og vassdrag.
c. Anlegge fangdammer.
d. Planting av skog langs åpne kanaler/grøfter for å skape le-effekt.

Støttesats:  
- Inntil 70% av kostnadsoverslag.

Andre forurendsningstiltak:
Fjerning av gamle gjerder/piggtråd på areal tilknyttet landbrukets kulturlandskap.

- For fjerning av gamle gjerder/piggtråd beregnes tilskuddet til kr 20.- pr meter gjerde.

Bygningsmessige tiltak:
- Utbedring/tetting av eksisterende gjødsellager.

Støttesats: Inntil 70% av godkjent kostnadsoversalg.

 

Tilrettelegge for ferdsel i kulturlandskapet.
a. Tiltak som bidrar til offentlighetens adgang til utmark, samt tilrettelegging for ferdsel i et 

aktivt  kulturlandskap
b. Planleggings- og tilretteleggingstiltak.

Aktuelle tiltak:
- Etablere stier/turveier for allmenn ferdsel langs kulturlandskapet.
- Rydding av gamle stier/turveier knyttet til kulturlandskapet.
- Bygging av gjerdeklyv, evt porter  for allmenn ferdsel.
- Oppmerking/skilting av ferdselsårer.
- Anlegge enkle rasteplasser.

Støttesats: 
- Inntil 70% av kostnadsoverslag.
- Rydding av stier/turveier med motorsag inntil kr 15.- pr meter.

Planleggings- og tilretteleggingstiltak.

Ordningen skal bidra til å få frem planer med gode- og konkrete kulturlandskap og 
forurensningstiltak.

- Kartlegging og utarbeide skjøtselsplan.
- Planlegging av større tiltak, (eks beite, kultursti m.m).

Støttesats:  inntil 100 % av planleggingskostnader.



4.Målgruppe – prioriterte søkere.
(Prioritert rekkefølge).

1. Landbrukseiendommer med  aktiv drift hvor det foregår en tilskuddsberettiget 
jordbruksproduksjon

2. Eier som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget
jordbruksporduksjon på eiendommen.

3. Leier av tilskuddsberettiget arealer kan også søke om tilskudd dersom han har godkjenning 
fra eier,

5. Vilkår:

- Alle søkere må være registrert i enhetsregisteret..

- Søkeren må oppfylle vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket . 
Herunder 
- Gjødselplan iht gjeldende forskrift.
- Journal over bruk av plantevernmidler med 

o Navn på plantevernmidlet.
o Tidpunkt for behandling og dosering.
o Område og veksten der middelet er brukt.

Kart:
Søker må ha kart over alle jordbruksareal som disponeres. Her skal alle miljøverdier inkl 
kulturminner, områder som er viktig for biologisk mangfold, erosjonsutsatte områder og ellers 
områder som anses som miljømessig betydningsfull.

Her vil gårdskart på nett, samt naturdatabase/artskart  være viktige hjelpemidler. 

6
Søknad:

Søknad fremmes på standard søknadsskjema.  (Elektronisk).
Vedlegg til søknad:

- Kart over området med anvisning for omsøkt tiltak.
- Finansieringsplan.

7. Søknadsfrist:

1. Juni og 1. September. Søknader som kommer etter denne dato kan bli avvist, eller tas opp til  
ny behandling påfølgende år.

8. Behandling:
Søknadene behandles administrativt, (Rådmannen eller den han bemyndiger).

9. Arbeidsfrist og utbetaling



Fristen med å fullføre tiltak der det er innvilget tilskudd til settes til 2-år.
I særskilte tilfeller kan denne fristen forlenges med inntil 2-år.

- 50% av tilskuddet kan utbetales når en tilsvarende andel av prosjektet er fullført. Det øvrige 
utbetales når tiltaket er ferdigstilt.   For tiltak som fordrer store utbetalinger i startfasen, (over 
kr 10.000.- kan et tilsvarende beløp eller maksimalt 50% av tilskuddet utbetales ved oppstart.

- Det utarbeides sluttregnskap før siste andel av tilskuddet utbetales.


