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Tildeling av tilskudd - "Den dyktige bonden"
Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2018 med referansenummer 18S430C4. Det er søkt
om et tilskudd på kr 1 375 000. Miljødirektoratet gir med dette et tilsagn om senere utbetaling av
tilskudd på kr 1 375 000. Tiltaket som gis tilsagn om tilskudd er ""Den dyktige bonden"".
Beskrivelse av tiltaket:
"Landbruket er ei viktig næring på Hadeland, både som matprodusent og arealforvalter, det
genererer viktige arbeidsplasser og vedlikeholder et vakkert kulturlandskap. Samtidig står
landbruket nå, og i framtida, ovenfor store utfordringer.
På nasjonalt nivå står landbruket for 8 % av klimagassutslippene. På kommunalt/regionalt nivå står
landbruket for en vesentlig større andel av utslippene. Næringa må så langt som mulig ta sin del av
utslippsreduksjonene. Samtidig er landbruket en del av løsningen, ved å bruke biomasse som
substitutt for fossile ressurser og ved å øke karbonopptak og lagring.
I tillegg til klimagassreduksjon må landbruket tilpasse seg endret klima og løse utfordringer i form
av avrenning fra jordbruksareal til vassdrag, forurensning, tap av artsmangfold og reduksjon av
viktige habitat som følge av opphørt skjøtsel. Samtidig gjør de politiske nasjonale rammene, at
landbruket stadig må effektivisere og tenke økonomisk gevinst.
Landbruksnæringa på Hadeland ønsker å være godt rustet til å møte framtidens utfordringer og
muligheter, og prosjektet "Den dyktige bonden" skal bidra ved å løfte kunnskapsnivået i næringa og
gjøre dagens dyktige bønder enda bedre og mer bærekraftige. «Den dyktige bonden» prosjektet er
en fireårig storsatsing på klima- og miljøarbeidet i landbruket på Hadeland. Lokale gårdbrukere
skal få økt kompetanse og tilrettelegging til å drive ennå bedre landbruk som gir mer bærekraftig
ressursforvaltning, økt konkurransekraft og økonomisk lønnsomhet. "Den dyktige bonden", som har
mye kompetanse og er god agronom, driver også mer klimavennlig, miljøvennlig og er den mest
effektive matprodusenten. Den som utnytter tilgjengelige ressurser på best vis, vil være vinneren
økonomisk, og den beste klimabonden.
Prosjektet vil også være viktig for omdømmebygginga til næringa og vise at landbruket er villig til,
og evner, å gjøre en forskjell i sin drift, for å gjøre noe med dagens klimautfordringer.
For å få til dette trengs det trenger kommunene ytterligere ressurser, og vil ansette en
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prosjektleder i perioden 2018-2021 som skal følge opp tiltak forankret i landbruksplanen og
klimaplanen, veilede gårdbrukere, og bidra til at det etableres pilotgårder og
demonstrasjonsanlegg. "
BAKGRUNN
Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i 2018. Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.
Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av klimagasser og omstilling til
lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i henhold til tildelingskriteriene og
prioriteringskriteriene. Ved prioritering av søknadene har vi vektlagt:
•Potensial for utslippsreduksjon.
•Grad av innovasjon i omstilling til lavutslippssamfunnet.
•Overføringsverdi og spredingspotensial.
•Realistisk budsjett for kostnader, og plan for gjennomføring og framdrift.
•Ambisjoner for klimagassreduksjon utover minimumskrav i lover og forskrifter.
•Andre effekter av tiltaket, positive og negative.
•At tiltaket ikke er berettiget støtte fra andre statlige ordninger.
MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Miljødirektoratet har mottatt fem søknader om støtte til kommunenes arbeid med klimatiltak i
landbruket. Samlet søkesum er kr 2,5 millioner kroner, og alle fem prosjekter får støtte.
Landbrukskontoret for Hadeland omfatter Gran, Lunner og Jevnaker kommuner. Kommunene søker
støtte til et større, gjennomarbeidet klimaprosjekt i landbruket i perioden høst 2018 til og med
2021. Kommunene vil opptre i rollen som samfunnsutvikler og pådriver. Første halvår benyttes til å
planlegge de neste tre årene. Resterende prosjektperiode benyttes til gjennomføring av tiltak og
oppfølging av dette. Landbrukskontoret planlegger fagdager, markvandringer, kurs og
demonstrasjoner. Det skal også etableres ulike piloter og demonstrasjonsområder. Det skal ansettes
en prosjektleder som også kan fungere som en rådgiver mot den enkelte gårdbruker.
Klimagassreduksjonen avhenger av hvor mange gårdbrukere prosjektet klarer å mobilisere til å
gjennomføre tiltak. Prosjektet skal òg rekruttere pilotgårder som gjennomfører flest mulig tiltak på
egen gård. Blant tiltakene er endret jorbearbeiding, ny teknologi, økt utmarksbeite, omorganisering
av jordleie for mindre transport, kursing i karbonlagring med mer. Pilotene kan bli eksempler på hva
som er praktisk og økonomisk gjennomførbart av klimatiltak på norske gårdsbruk per i dag, og
tallfeste faktisk klimareduksjon ved hjelp av klimakalkulator.
Tiltaket har også positive sideeffekter: Mange av tiltakene vil være økonomisk gunstige for bonden.
En del av tiltakene vil også gi reduksjon i erosjon og avrenning til vassdrag.
Utgifter i prosjektet er i hovedsak lønn til prosjektleder, noe til internt arbeide og driftsmidler, og
noe til tiltak. Prosjektet skal også søke andre midler til gjennomføring av tiltak. Miljødirektoratet
støtter tiltaket som omsøkt. Det er en forutsetning at støtten og egenandelen som finansierer
prosjektet benyttes til klimatiltak i landbruket. Dersom øvrig finansiering ikke kommer på plass som
planlagt, er Miljødirektoratets støtte likevel begrenset til inntil 50% av prosjektkostnadene, maks
1,357 millioner kroner.
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RAPPORTERING OG UTBETALING
Rapportering skjer i elektronisk søknadssenter. Logg på med samme bruker som leverte søknaden.
Det er mulig å legge inn rapport så snart regnskapet er klart, selv om dette er før
rapporteringsfristen.
Regnskapet skal være bekreftet av økonomisjef, kommunerevisjon eller ekstern revisor.
Sluttregnskapet må være bekreftet av revisor siden samlet tilskudd er over 1 million kroner.
Egeninnsats som omfatter kommunal arbeidstid kan regnskapsføres med inntil kr 500 kr/time.
Utbetaling skjer etterskuddsvis på grunnlag av innsendte rapporter og bekreftet regnskap.
Utbetaling i 2021 er med forbehold om Stortingets bevilgning.
AKSEPT
Frist for å akseptere tilbudet er 1. september 2018. Tilbudet aksepteres i søknadssenteret. Logg inn
med samme bruker som leverte søknaden.

Lykke til med arbeidet!

Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §
2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Følgende rapportering er en forutsetning for tilsagnet om tilskudd:
Leveres

Beskrivelse

Frist

Delrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

15.09.2019

Delrapport

Rapportering i henhold til kravene beskrevet i brevet

15.09.2020

Sluttrapport

Rapportering i henhold til kravene i beskrevet i brevet

15.11.2021

Beløpet vil utbetales innenfor følgende plan:
Planlagt utbetalt

Beskrivelse

Beløp

201912

Utbetaling av tilskudd

450 000

202012

Utbetaling av tilskudd

450 000

202112

Utbetaling av tilskudd

475 000

Tilsagnet er gyldig til 31.12.2021. Dersom rapportering som vist over ikke overholdes, bortfaller
tilsagnet om tilskudd, og tilsagnsbeløpet vil da omdisponeres til andre formål.
Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller
(teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.
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Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i
bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med
forutsetningene.
Vi gjør videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve et eventuelt utbetalt
tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at
forutsetningene for tilsagnet bortfaller.
Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold
til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Herdis Laupsa
seksjonsleder

Kirvil Stoltenberg
prosjektleder

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.
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