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1.  Innledning

I forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2003 ble det bestemt å innføre et nasjonalt miljøprogram fra
2004 og regionale miljøprogram i hvert enkelt fylke fra 2005. Samtidig med dette har kommunene
fått vedtaksmyndighet etter forskrift for spesielle miljøtiltak i landbruket og forskrift om nærings-
og miljøtiltak i skogbruket.

I tråd med dette ble det bestemt at den enkelte kommune skulle utarbeide lokale tiltaksstrategier for
kulturlandskap og skogbruk. Videre ble det bestemt at det enkelte foretak i jordbruket skulle
utarbeide miljøplaner gjeldene på det enkelte bruk. Miljøprogrammene, kommunenes
tiltaksstrategier og miljøplanene på hvert enkelt bruk skal ses i nær sammenheng med hverandre.

Hemnes kommune utarbeidet en svært enkel tiltaksstrategi høsten 2003 og en mer utfyllende året
etter gjeldende for 2005-2008. Det er foretatt mindre årlige endringer på denne. Den opprinnelig
vedtatte planperiode nå er ute. Både nasjonalt og Regionalt miljøprogram er også rullert. Derfor er
det nå påkrevd å rullere Tiltaksstrategiene også for Hemnes kommune. 

Kommunene har vedtaksmyndighet etter Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og
Forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Kommunene skal ha lokale
tiltaksstrategier for bruken av midlene. 

De lokale tiltaksstrategiene skal ta utgangspunkt i miljøutfordringene i Miljøprogram for landbruket
i Nordland (RMP). Når det gjelder NMSK-ordningen så har den andre mål enn kun miljøhensyn
knyttet til ressursoppbygging og næringsutvikling på kort og lang sikt. Dette kommer bare delvis til
uttrykk i miljøprogrammet. Dette gjenspeiles også i kommunens tiltaksstrategier.

2.  Tiltaksstrategienes målsetting

Dette dokumentet har som mål å rullere kommunens tiltaksstrategier på en måte som gjenspeiler
kommunens nåværende behov, samt tilpasse kommunens tiltaksstrategier til gjennomført rulleringer
av Nasjonalt og Regionalt miljøprogram (RMP). Kommunens tiltaksstrategier har blitt rullert
fortløpende så lenge disse har virket. Derfor legges det ikke opp til vesentlige endringer i forhold til
nåværende prioriteringer og lokalt regelverk for noen av de to forskriftene som tiltaksstrategiene
omhandler.

De viktigste endringene er en noe sterkere betoning på samarbeid med eksterne aktører/
finansieringskilder. Vi har også valgt en noe sterkere vektlegging på næringsmessig effekt av
midlene. Dette er i så måte en formalisering av kommunens nåværende saksbehandling.

Da Hemnes kommune er en del av et samisk område, ønsker vi at dette skal gjenspeiles i
tiltaksstrategiene. Vi ønsker også å betone kommunens båtbyggertradisjoner sterkere, men dette
betinger at vi klarer å trekke inn andre aktører i tillegg til landbruksnæringen og kommunens
landbruksforvaltning.

Videre er kommunens rolle som pilotkommune i forbindelse med vanndirektivet tatt hensyn til.
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Dette harmoniserer forøvrig godt med pågående innsats i flere grunneierlag for å utnytte
kommunens vassdrag mer aktivt i turisme/utmarksnæring. Når det gjelder forurensing fra
landbruket til vassdrag viser undersøkelser gjort i samband med vanndirektivet svak til moderat
påvirkning. Derfor er ikke dette noe hovedtema i kommunens tiltaksstrategier. I praksis vil gjødsel-
håndtering og jordarbeiding ha betydning her. 

I forhold til den første gjennomarbeidede planen legger vi nå også større vekt på at de ulike lokale
tilskuddsordningene innen SMIL-forskriften skal brukes på en måte som underbygger hverandre i
størst mulig grad.  

Intensjonen med de lokale SMIL-midlene er at de skal inngå i en skjede som går fra  nasjonalt
miljøprogram til lokale tiltaksstrategier og miljøplaner på det enkelte bruk. Det er spesielt viktig at
kommunale midlene og de regionale virkemidlene ses i sammenheng. Dette fordi virkemidlene skal
utfylle hverandre på en god måte. Dette er beskrevet nærmere i kapittelet som omhandler de enkelte
tilskuddsordninger. I utgangspunktet er det tenkt at SMIL-midlene brukes som investeringsmidler
og midler fra RMP til årlig vedlikehold. Fra og med 2008 har kommunen likevel gått inn med årlige
midler til enkelte prosjekter. Dette har to årsaker: 

- Tilskuddsordningene i RMP er kun beregnet på foretak berettiget produksjonstillegg, 
SMIL-midlene har en videre målgruppe enn dette.

- Kommunen ønsker å betone enkelte av tilskuddsordningene høyere enn hva en får 
finansiert gjennom RMP (Tilskudd til skjøtsel av særlig verdifullt kulturlandskap).

Både SMIL-midlene og andre offentlige finansieringsordninger er begrensede, det samme er
personalressurser til å administrere/drifte ulike tiltak. Derfor er det svært viktig at en klarer å
koordinere dette best mulig. Også i dag fungere kommunens bruk av SMIL-midler som katalysator
for frigjøring av andre ressurser, spesielt innenfor bygningsvern. Her har kommunen fått til en rekke
prosjekter med delfinasiering med Norsk Kulturminnefond. 

Vi ser behov for å videreutvikle dette også på andre områder. Spesielt innen vannforvaltning,
utmarksnæring, friluftsliv og satsing på biologisk mangfold vil det være nyttig å koordinere ulike
tilskuddsordninger med privat innsats. Av den grunn er det tatt med tilstøtende formål hvor andre
aktører og finansieringskilder må ta et hovedansvar. 

Da SMIL-midlene for Hemnes kommune sin del nå kun utgjør ca. 1% av de samlede arealtilskudd
til jordbruket, vil de i seg selv ha minimal effekt på inntekts-inngangen til næringen. Derimot vil en
kunne få god næringsmessig effekt av midlene med spissing av disse mot prioriterte formål.
Midlene vil også kunne bli et bidrag av betydning på mindre bruk med mer marginale ressurser.

Kommunen står nå i fare for få en kraftig avskalling i antall bruk i drift og areal som drives om det
ikke settes inn konkrete tiltak for å motvirke dette. Det må understrekes at måloppnåelse i disse
tiltaksstrategiene avhenger av et livskraftig jordbruk i hele kommunen.
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3.  Tiltaksstrategienes formelle forankring

Tiltaksstrategiene er utarbeidet i samråd med næringsorganisasjonene i Kontaktutvalg for landbruk.
Utvalget er bestående av representanter fra Hemnes Bondelag, Hemnes bonde- og småbrukerlag,
Hemnes sau og geit, Hemnes Skogeierlag, Statskog og Hemnes Samiske forening, samt to
representanter fra Landbruksnemnda. Bakgrunn for denne sammensetningen er at utvalget skal
representere aktuelle brukergrupper av ordningen best mulig. Landbruksnemnda vedtar
tiltaksstrategiene.

4.  Tiltaksstrategienes oppbygging

Vi har valgt å bygge opp dette dokumentet i to hoveddeler: et for skogbruk og et for kulturlandskap.
Dette fordi at ordningene dekker to ulike formål med helt ulike problemstillinger.

Den delen som omhandler kulturlandskapet er igjen delt i to: 

Kapittel 5 beskriver Hovedprinsipper for forvaltning av SMIL-midlene i Hemnes kommune,
herunder prioriterte SMIL-tiltak fordelt på tema, aktivitetsmål for de ulike SMIL-prioriteringer og
Lokalt regelverk for forvaltning av SMIL-forskriften.

Kapittel 6 beskriver ulike deler av kommunens kulturlandskap med ulike ressurser og aktuelle
lokale prioriteringer basert på den tematiske prioriteringen som gjelder generelt for kommunen. 

5.  Hovedprinsipper for forvaltning av SMIL-midlene  i Hemnes
kommune

I utgangspunktet kan det være en rekke ulike måter å prioritere bruken av SMIL-midlene som det
lar seg forsvare. En kan bruke en tematisk prioritering, en prioritering etter geografiske områder,
eller en prioritering etter brukergrupper.

Grunnstrukturen i våre prioriteringer er en tematisk inndeling. Eksempelvis kulturmark,
bygningsvern, biologisk mangfold. Innen hvert enkelt deltema settes det så opp konkrete momenter
som skal vektlegges. For alle delordninger belønnes tiltak som underbygger andre
kulturlandskap/miljøtiltak på bruket eller i nærområdet. Eksempler å dette kan være restaurering av
kulturminner i områder med verdifull kulturmark eller restaurering av verneverdige enkeltobjekter i
et område med stor konsentrasjon med verneverdige kulturminner. Konkrete eksempler på dette
finner en blandt annet i Leirskardalen, Holmholmen/Svalenget og i Bleikvasslia. 

Til nå har ikke tiltak som fremmer næringsutvikling vært nevnt eksplisitt, men dette har vi med som
et tilleggskriterier i dette plandokumentet for alle delordninger.

Årsaken til at vi ikke eksplisitt har prioritert etter geografiske områder eller brukergrupper er flere,
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den viktigste er at en streng prioritering etter geografiske områder og konkrete enkeltobjekter vil
kunne virke negativt for likebehandling. Dette vil videre kreve en nær total oversikt over
kommunens kulturlandskapsverdier for å fungere tilfredsstillende. 
Ut fra tankegangen om at ulike SMIL-tiltak vil kunne ha synenergi-effekter som kommer hele
lokalsamfunnet tilgode finner vi det unaturlig å prioritere aktive bruk særskilt. Indirekte sett vil
likevel aktive brukere bli tilgodesett, da vi i dette dokumentet klarere signaliserer at det skal kreves
spesielt gode grunner til å tildele SMIL-midler i områder helt uten landbruk, og særlig der
fritidsbebyggelse og annen bebyggelse utenom stedbunden næring preger arealbruken. Videre setter
vi normalt krav til fremtidig beitetrykk for å gå inn med tilskudd der dette er relevant.

Til nå har vi også vært nøye med at forskriftens virkeområde (landbrukseiendommer) skal følges.
Det har kun blitt innvilget en dispensasjon på dette, og det gjaldt et tiltak hvor
landbrukstilknytningen er udisktabel. Kommunen vil følge nåværende praksis videre.

5.1  Prioriterte SMIL-tiltak fordelt på tema

Generelt
Da rammene for denne ordningen er begrenset, skal samfinansiering med andre ordninger nyttes i
størst mulig utstrekning. I prioritering av enkeltsaker skal søknader som har en næringsprofil
prioriteres, både tradisjonelt landbruk eller tilleggsnæring. Samiske kulturminner og
båtbyggertradisjonen er to områder vi velger å spesielt tilgodese. Søknader som bygger opp under
flere målsetninger enn kun oppgitte formål vil også bli prioritert. I områder hvor all
landbruksaktivitet er opphørt skal det særlig gode grunner til å tildele SMIL-midler. Dette gjelder
spesielt områder hvor landbrukspreget er utvisket ved at arealene er preget av fritidsbebyggelse og
annen bebyggelse utenom stedegen næring.

Kommunen har følgende hovedprioriteringer:
1) Kulturmark
2) Tiltak ved vann og vassdrag
3) Tiltak for biologisk mangfold i kulturlandskap
4) Verneverdige bygg og andre kulturminner
5) Ferdselstiltak
6) Områdetiltak/planlegging og kunnskapsoppbygging

5.1.1  Kulturmark

Tiltak for å bevare gammel kulturmark er nedfelt som sentrale formål i nasjonale og regionale
føringer. Dette er også et av våre hovedsatsingsområder i kommunens tiltakstrategi.

Parallelt med satsing på restaurering og skjøtsel av kulturmark har kommunen satsing på økologisk
landbruk gjennom ØKO-løftet. Dette har egne budsjetter, og belaster derfor ikke SMIL-ordningen.
Prosjektperioden går ut 2010, men vi tar sikte på å arbeide for og fremme økologisk landbruk i
avdelingens egen virksomhet også videre fremover. Kommunen arbeider aktivt med å stimulere til
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at innmarksbeiter restaurert med SMIL-midler blir registrert som økologisk drevet areal.

1)  Restaurering av kulturmark

De innkomne søknadene skal bli prioritert ut fra hensynet til biologisk mangfold, helhetlig
kulturlandskap gjerne hvor også verneverdig bygningsmasse og andre kulturminner inngår,
landskapsestetikk, synlighet fra ferdselsårer og betydning for friluftsliv og reiseliv. 

I prioriteringen vil en også vurdere hvor viktig det enkelte tiltak er for å bevare et spekter av de
gamle kulturmarktyper som tidligere hadde stor utbredelse i de ulike deler av kommunen. Skjøtsel
av gammel slåttebetinget kulturmark i restaureringsverdig stand vil i praksis prioriteres høyere enn
beitemark. I praksis vil det gjerne være en glidende overgang mot neste ordning, årlig støtte til
verdifullt kulturlandskap, da det kan være arealer hvor det er aktuelt å gå inn med skjøtsel med noen
års mellomrom.

Ved restaurering av beitebetingede kulturmarktyper, skal sannsynligheten for nødvendig beitetrykk
vurderes nøye. I den forbindelse skal det også vurderes om arealene er mer egnet til omdisponering
til skogbruksformål, spesielt på mer trivielle lokaliteter hvor gjengroingen er kommet langt, eller
arealene er inneklemt mellom plantefelt. Det skal normalt ikke gis SMIL-midler på tidligere
kulturmark som allerede er omdisponert til barskog.

Det kan gis tilskudd både til manuell rydding, rydding med beitepusser og inngjerding.

2)  Årlig tilskudd til verdifullt kulturlandskap

I utgangspunktet er dette en del av ansvarsområde til RMP. Kommunen har likevel valgt å prioritere
støtte til årlig skjøtsel av enkelte områder også gjennom SMIL-midlene. Dette har flere årsaker:

- Kommunen ønsker å betone tilskudd til skjøtsel av særlig verdifullt kulturlandskap.

- Kommunen ønsker en sterkere betoning på andre verdier som kulturhistorie, representativ 
verdi etc. enn hva som blir gjort til nå i RMP.

- Tilskuddsordningene i RMP er kun beregnet på foretak berettiget produksjonstillegg, SMIL-
midlene har en videre målgruppe enn dette.

En forutsetning for støtte gjennom ordningen vil være verdifull kulturmark, som er vesentlig mer
arbeidskrevende å drive enn mer ordinære jordbruksarealer. I utgangspunktet skal arealer som slås
prioriteres. Det skal også vektlegges at ordningen praktiseres slik at aktive brukere tilgodeses. 

3)  Skjøtselsplaner

For å kunne skjøtte det mest verdifulle kulturlandskapet i kommunen er vi avhengig av at det
utarbeides skjøtselsplaner. Landbruksavdelingen har utarbeidet noen enkle slike. Omfanget av dette
vil være avhengig av avdelingens kapasitet. Det vil også kunne være aktuelt å benytte studenter til
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dette. Ellers blir alternativet å finansiere dette med SMIL-midler og midler fra Fylkesmannens
miljøavdeling. 

4)  Registrering i kulturmark

For at kommunen skal gjøre riktige prioriteringer, er slik registrering en forutsetning.
Landbruksavdelingen gjør selv en del registreringer. Likevel tilsier avdelingens kapasitet at dette
suppleres med andre. Da slik registrering også hører hjemme i kommunens øvrige naturkartlegging,
vil samfinansiering med midler fra Fylkesmannens miljøavdeling virke nærliggende her.

5)  Leplantinger/kantsoner

Dette er kun relevant på begrensede områder. Først og fremst der en har store sammenhengende
jordbruksområder som ligger vindutsatt til. Disse beltene vil ha positiv effekt på lokalklima og
dyre- og fugleliv. Lebeltene bør fortrinnsvis etableres med naturlig oppslag, men stedvis vil også
planting være aktuelt. 

6)  (Organisert beitebruk)

Ordningen skal f.o.m. 2010 tas ut av SMIL-forskriften og overføres til Fylkesmannen som egen
ordning. Investeringsmidler til organisert beitebruk hører likevel naturlig sammen med kommunens
øvrige satsing på kulturmark, kulturvern og friluftsliv. 

Da kommunen er en stor husdyrkommune med mange aktive bruk, vil det være behov for slike
tiltak fremover. Av konkrete tiltak er samarbeidet mellom medlemmene i Reinåga Samdrift og
omliggende beitelag for å sikre sambeiting mellom sau og storfe i området, samt tilstrekkelig gode
vår- og høstbeiter for sau. Det er også aktuelt å bruke slike midler til rydding av buveier.

5.1.2  Tiltak ved vann og vassdrag

Herunder:
1) Etablering og skjøtsel av kantvegetasjon langs vann og vassdrag
2) Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv
3) Mindre erosjonsforebyggende tiltak

I Hemnes er vassdragsnaturen fremtredende i hele kommunen. En betydelig del av kommunens
jordbruksarealer ligger i nær tilknytning til vassdrag. Dette gir flersidige utfordringer.

Avrenning fra dyrket mark kan påvirke vannmiljøet negativt og erosjon i kantsoner kan true dyrket
mark. Fjerning av kantsoner har negativ konsekvens for fugle- og dyreliv og
produksjonsmulighetene i elvene. Samtidig byr vassdragsnaturen også på muligheter for
næringsutvikling og fritids-aktiviteter.

Når det gjelder avrenning av gjødsel til vassdrag antas dette å ha moderat innvirkning på vass-
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dragene hos oss, men kan likevel ha større betydning i mindre bekker. Avrenning av næringsstoffer
er i Hemnes kommune først og fremst knyttet til gjødselhåndtering. Siden jordbruket her er
grovforbasert er det ikke nevneverdig avrenning fra åpen åker. 
Det ideelle hadde vært om en større del av husdyrgjødsla hadde blitt spredt tidligere i vekst-
sesongen. Det er forøvrig en egen tilskuddsordning i RMP som gir støtte til dette. Kommunen anser
det derfor uhensiktmessig å bruke SMIL-midler til et slikt formål. Det bør derimot legges opp til
aktiv oppfølging av temaet i samarbeid med veiledningstjenesten.

Når det gjelder skjøtsel og etablering av kantsoner mot vassdrag legges det derimot opp til en mer
aktiv praksis. Her bør det være aktuelt å bruke SMIL-midler som delfinansiering. Samtidig må en i
størst mulig grad nytte andre finansieringskilder som eksempelvis friluftsmidler, fiskefondmidler,
midler fra miljøaavdeling og DN.
Når det gjelder sikring mot erosjon er dette primært NVE sitt ansvarsområde. I praksis viser det seg
at mindre tiltak ikke blir prioritert, selv om det er åpenbar risiko for jordbruksarealer og bebyggelse.
Ofte vil det være aktuelt å komme inn med små enkle tiltak på et tidlig stadium ved utgravning. 

Slike tiltak er som regel søknadspliktige etter PBL og skal i alle tilfelle behandles både av NVE,
kultur- og miljømyndigheter. Da  SMIL-midlene har beskjedne rammer, er det begrenset hvor stor
andel av SMIL-kvoten som kan brukes til forebygging og erosjonssikring. 

5.1.3  Tiltak for biologisk mangfold i kulturlandsk ap

Med dette menes tiltak utenom skjøtsel og restaurering av kulturmark. Eksempelvis inngår driften
av Holmholmen egg- og dunvær her. Kommunen har formelt forpiktet seg til å støtte dette tiltaket
frem til 2011. Da en her vil komme inn på andre ansvarsfelt enn kun kulturlandskap, vil det her
være naturlig å legge opp til en betydelig samfinansiering med andre ordninger. 

5.1.4  Verneverdige bygg og kulturminner

Kommunen har til nå hatt en høy ambisjon på bygningsvern. Over 20 objekter har fått finansiering
siden ordningen har blitt innført. Derimot er det gjort forholdsvis lite når det gjelder tiltak på andre
typer kulturminner. Det er heller ikke gjort noen betydelig innsats på kulturminner i utmark så langt.
Det er også gjort lite for å bevare og videreutvikle båtbyggertradisjonen som har vært viktig i hele
kommunen. 

Kommunen ønsker å videreføre et høyt ambisjonsnivå på bygningsvern, men vi må også prioritere
andre tiltak høyere. Spesielt tiltak i utmark og båtbyggertradisjonen.

Da avdelingens ressurser er begrenset, vil en innsats her kreve betydelig engasjement av andre
aktører. Norsk Kulturminnefond er allerede til stor hjelp. Når det gjelder båtbyggertradisjonen er
Helgeland museum en viktig aktør, da disse har båtbygging som et ett av sine hovedsatsings-
områder. Det er grunn til å tro at både reiselivsaktører og Statskog vil kunne være interessert i å
bidra aktivt med alle disse tre satsingene. For øyeblikket virker planlegging og praktisk
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gjennomføring å være en større flaskehals enn finansieringen for fremdriften av prosjekter.

Følgende kriterier legges til grunn for støtte til prosjektene:
− Svært gamle bygninger, gjerne fra den eldste bebyggelsen i kommunen
− Helhetlige kulturlandskap med verdifull kulturmark og verdifulle bygningsmiljøer
− Helhetlige bygningsmiljøer
− Samiske bygningsmiljøer prioriteres, (samiske kulturminner over 100 år er forøvrig

automatisk fredet)
− Bebyggelse knyttet til båtbygging vektlegges særskilt
− Spesielle bygninger typisk for ulike tidsepoker, og bygninger som nå er blitt sjeldne 
− Bebyggelse og andre kulturspor i utmark, uteløer, sommerfjøs, skogskoier ol.
− Prosjekter som haster med å gjennomføre for å unngå akselererende forfall
− Prosjekter med næringsrettet ambisjon
− Tilgjengelighet for publikum
− Bygninger som inngår i daglig drift

Prosjekter som normalt ikke skal prioriteres:
− Bygninger hvor forfallet har blitt alt for omfattende, eller har fått sin antikvariske verdi

sterkt redusert på grunn av modernisering
− Rene rekonstruksjoner skal ikke prioriteres hvis de ikke inngår i et helhetlig kulturmiljø eller

inngår en av de øvrige satsinger, (friluftsliv, formidling etc.)

Det er et absolutt krav at alle prosjekter kommunen går inn i skal ha en klar antikvarisk profil, og
blir gjennomført i dialog med kulturvernmyndigheter. Prosjekter som har andre eksterne
finansieringskilder vil også bli prioritert.

Generelle krav:
− å bevare mest mulig av kulturminnets opprinnelige elementer eller kulturminnets egenart og

helhet
− å foreta så lite forandringer som mulig
− reparasjon fremfor hel utskifting
− bruke tradisjonelle materialer, håndverksteknikker, og farger som opprinnelig har vært brukt

på kulturminnet

5.1.5  Ferdsel/friluftstiltak

På grunn av reduksjon/opphør av beite gror nå buveier og tidligere stier og tråkk igjen med
vegetasjon. Dette er til hinder både for beitehold og friluftsliv. Erfaringsmessig er det da også
populære tiltak å rydde disse. De gamle buveiene og tråkkene er en viktig del av kulturarven på
bygdene. Dette er derfor tiltak som gjerne kan ha flytende overganger mot investeringstiltak i
organisert beitebruk og bevaring av kulturminner. Ofte vil en her få til gode løsninger ved enkle
midler. Dette er forøvrig et område hvor det er særlig aktuelt å samarbeide med andre aktører, som
turistforening, friluftsråd mm. Det er også viktig å se dette i samband med kommunes øvrige
aktivitet med tilrettelegging for friluftsliv. Dette griper også inn i ordningen investeringstøtte til
organisert beitebruk.
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5.1.6  Områdetiltak/planlegging og kunnskapsoppbygg ing

Det har blitt gjennomført noen områdetiltak i Hemnes. De første av disse ble finansiert gjennom
den tidligere STILK-forskriften. Flere av disse har også i ettertid vist seg å være vellykkede.
Spesielt vellykket har «Områdetiltak Bleikvasslia» vært. Her har prosjektet utløst en betydelig
aktivitet i bygda, med restaurering av Gammelskolen og etablering av Køtaplassen som det absolutt
mest vellykkede. I tillegg til å skape ny aktivitet i bygda har dette prosjektet hatt stor verdi for
formidling av gamle håndverstradisjoner og bevaring av kulturminner.

Derfor er det viktig at denne type prosjekter blir prioritert. På en annen side er det noen
forutsetninger som må på plass for at slike prosjekter skal bli vellykkede. Det må ligge en
grunnleggende interesse for en slik arbeidsform (prosjektrettet arbeid) i bunnen, og det må også
være klare målformuleringer og en klar styring underveis.

Kunnskapsoppbygging vil også være viktig for å fylle andre av oppgavene som er prioritert i
tiltaksstrategiene. Spesielt for å fylle opp målsetninger innen bygningsvern vil dette være viktig. 
Det vil også være viktig for å sikre andre håndverstradisjoner. Under forutsetning av at vi får andre
aktører på banen vil et økt fokus på båtbyggertradisjonen bli et satsingsområde. 
Dette er kanskje det feltet innen kulturlandskapssatsing det vil være mest aktuelt å samordne
virksomheten med andre aktører/finansieringskilder.

5.2  Aktivitetsmål for de ulike SMIL-prioriteringer

Aktivitetsmålene bygger på erfaringer fra hele perioden kommunen har hatt hånd om SMIL-
midlene. For nye aktiviteter vil det naturlig nok være vanskelig å anslå aktivitetsmål.

5.2.1  Kulturmark

De enkelte ordninger:
1) Restaurering av kulturmark
2) Årlig tilskudd til skjøtsel av verdifull kulturmark
3) Skjøtselsplaner
4) Registrering i kulturmark
5) Leplantinger/kantsoner
6) (Organisert beitebruk)

1)  Restaurering av kulturmark
Det legges opp til restaurering av 300 daa kulturmark pr. år. Det kalkuleres med behov for
inngjerding på halve arealet. Ut fra kommunens regelverk (Kap 5.3.1) tilsier dette årlig
finansieringsbehov på kr. 180.000,-.

2)  Årlig tilskudd til skjøtsel av verdifull kultur mark
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I 2009 gis det støtte til årlig skjøtsel av ca.100 daa kulturlandskap av regional verdi og 220 daa av
lokal verdi gjennom RMP. I tillegg blir det nå gitt årlig støtte til 80 daa gjennom SMIL-ordningen.
Dette arealet økes for å ivareta verdifullt kulturlandskap i marginale områder. Det stipuleres et
samlet areal på 200 daa gjennom SMIL-ordningen, av dette støttes 80 daa med midler som ble
bevilget i 2008 frem til 2011. Det blir derfor 120 daa med «nye» arealer som nå skal inn. Det vil
også bli gitt økt støtte på noen arealer (Kap 5.3.1) og dette gir et samlet årlig støttebeløp på kr.
30.000,-.

3)  Skjøtselsplaner
Dette er en tilskuddsordning hvor det er vanskelig å sette opp konkrete aktivitetsmål. Hittil har alt
dette blitt dekt utenom SMIL-ordningen. Erfaringsmessig er dette kostbare tiltak. Det settes et årlig
behov på kr. 25.000,-.

4)  Registrering i kulturmark
Dette er en tilskuddsordning hvor det er vanskelig å sette opp konkrete aktivitetsmål. Hittil har alt
av dette blitt dekt utenom SMIL-ordningen. Det settes et årlig behov på kr. 10.000,-.

5)  Leplantinger/kantsoner
Dette er en aktivitet vi hittil ikke har vært inne på. Det er også forholdsvis få steder hvor dette er
aktuelt. Det settes et årlig behov for midler på kr. 10.000,-.

6)  (Organisert beitebruk)
Dette er en ordning som skal finansieres over en annen ordning (utenom kommunen). Ut fra ønsket
om å sette i gang større fellesprosjekter for sambeiting sau/storfe settes behovet til kr. 50.000,-.

5.2.2  Tiltak ved vann og vassdrag

Dette er et formål vi hittil har vært lite engasjert i. Det er derfor vanskelig å sette opp et konkret
aktivitetsmål. Vi stipulerer med skjøtsel på 5 kilometer elvestrekninger årlig, med en
gjennomsnittlig ryddebredde på 5 meter. Dette gir et areal på 25 daa. Dette vil gi et årlig støttebeløp
på kr. 17.500,-. 

For forebygging settes et årlig beløp på kr. 15.000,- på mindre anlegg. Da det legges opp til
samfinansiering settes behovet for SMIL-midler til kr. 15.000,- for tiltak ved vann og vassdrag.

5.2.3  Tiltak for biologisk mangfold i kulturlandsk ap

Her er vi nå inne med årlig støtte på kr. 30.000,- på Holmholmem egg- og dunvær. Kommunen har
forpliktet seg til dette til t.o.m. 2011 og dette er en ordning som skal videreføres. Det kan også være
aktuelt å støtte andre tiltak. Derfor settes årlig behov for midler til kr. 50.000,-.
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5.2.4  Verneverdige bygg og andre kulturminner

Her blir det nå gitt støtte til 21 objekter hvorav 10 er ferdigstilt. Gjennomsnittlig støttebeløp har
vært kr. 200.000, årlig. Vi legger derfor opp til et behov for kr. 200.000,- pr. år fra SMIL-midlene til
formålet.

5.2.5  Ferdsel/friluftstiltak

Det legges opp til å støtte formålet med kr. 20.000,-.

5.2.6  Områdetiltak/planlegging og kunnskapsoppbygg ing

Ut fra forventet aktivitet på området kan det være behov for kr. 50.000,- fra SMIL-midlene gjennom
perioden.

5.2.7  Sammendrag for forventet årlig behov for SMI L-midler gjennom
perioden

Tiltak Behov for midler i perioden
Kulturmark utenom org. beitebruk Kr.  255.000,-*
Tiltak ved vann og vassdrag Kr.    15.000,-
Tiltak for biologisk mangfold i kulturlandskap Kr.    50.000,-
Verneverdige bygg og andre kulturminner Kr.  200.000,-
Ferdselstiltak Kr.    20.000,-
Områdetiltak/planlegging og
kunnskapsoppbygging

Kr.    50.000,-

Sum Kr.  590.000,-

*Org. beitebruk er stipulert til kr. 50.000,- se kap. 5.2.1.

5.3  Lokalt regelverk for forvaltning av SMIL-forsk riften

Alle søknader med støttebeløp under kr 50.000,- behandles administrativt. Støtte til enkeltsøknader
med støttebeløp over kr. 50.000,-  skal behandles av Landbruksnemnda.
Enkelte større prosjekter er det hensiktmessig å finansiere over flere budsjettår. Rent teknisk gjøres
dette ved at kommunen formelt forplikter seg til å prioritere å stille et samlet støttebeløp inntil tre år
etter hverandre. 

Ordningen forbeholdes støtte til restaurering av verneverdige bygg og støtte til årlig skjøtsel innen
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kulturmark og tiltak for biologisk mangfold. Summen av de flerårige bevilgningene skal til en hver
tid holdes under halvparten av den årlige tildelingen fra Fylkesmannen.

Landbruksnemnda har avgjørelsesmyndighet på alle tiltak hvor det skal gis lovnad om flerårlige
tilsagn.

Når det gjelder hvilke bygninger som skal få lovnad om flerårig støtte, vektlegges særlige grunner
som tilsier rask forsering av prosjektene. Dette kan f.eks. være bygninger som skal innlemmes i
aktiv drift på bruket, eller som må prioriteres for å unngå akselererende forfall. 

Tilskudd til årlig skjøtsel av verdifull kulturmark og tiltak for å fremme biologisk mangfold i
kulturlandskap forbeholdes prosjekter hvor støtte gis til årlig skjøtsel.

Søknadsfrist
Det legges opp til en samlet søknadsfrist i tidspunktet april/mai. Hvis pågangen av søknader da er
beskjeden, legges det opp til ny søknadsfrist tidlig på høsten.

Høring
Det legges opp til at alle prosjekter skal sendes på høring til kulturvernmyndighetene og sametinget.
Der dette er relevant skal de også sendes til Fylkesmannens miljøavdeling, og for tiltak i eller ved
vassdrag, NVE. Det er et absolutt krav at søknadspliktige tiltak behandles etter Plan-og
Bygningsloven, Kulturvernloven eller annet relevant lovverk.

5.3.1  Kulturmark

Herunder:
1) Restaurering av kulturmark
2) Årlig tilskudd til skjøtsel av verdifull kulturmark
3) Skjøtselsplaner
4) Registrering i kulturmark
5) Leplantinger/kantsoner
6) (Organisert beitebruk)

De innkomne søknadene skal bli prioritert ut fra hensynet til biologisk mangfold, helhetlig
kulturlandskap hvor verneverdig bygningsmasse og andre kulturminner inngår, landskapsestetikk,
synlighet fra ferdselsårer og betydning for friluftsliv og reiseliv. 

I prioriteringen vil en også vurdere hvor viktig det enkelte tiltak er for å bevare et spekter av de
gamle kulturmarktyper. Skjøtsel av gammel slåttebetinget kulturmark i restaureringsverdig stand vil
i praksis prioriteres høyere enn beitemark. Da dette nå er mer sjeldne kulturmarktyper, slike arealer
er gjerne også viktige ut fra andre hensyn som skal ivaretas. Kulturmark i tilknytning til samiske
kulturminner skal gis særlig vekt.

13



Tiltaksstrategier for kulturlandskap og skogbruk 2010-2012

Ved restaurering av beitebetingede kulturmarktyper, skal sannsynligheten for nødvendig beitetrykk
vurderes nøye.

1)  Restaurering av kulturmark

For restaurering av kulturmark kan det gis støtte til mekanisk rydding, bruk av beitepusser og
inngjerding. Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader. For særskilte tiltak for å
ivareta biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag. 

For restaurering av beitemark er maks støttebeløp i utgangspunktet kr. 400,- for rydding og kr.
400,- pr. daa for inngjerding til sammen kr. 800,- hvis det utføres både rydding og inngjerding på
arealet.
For restaurering av slåttemark kan en i særlige tilfelle yte maks tilskuddsats kr. 1000,- pr. daa for
mekanisk arbeid og kr. 400,- pr. daa for inngjerding. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerder
finansiert med SMIL-midler.

Det må i utgangspunktet ikke gjennomføres tyngre terrenginngrep i områdene. Det må ikke nyttes
plantevernmidler. På beitebetinget mark må det ikke spres gjødsel i områdene.

Det må foreligge konkrete planer for å ivareta fremtidig skjøtsel, så som tilstrekkelig beitetrykk,
slått event. bruk av beitepusser. Det skal normalt ikke gis SMIL-midler på tidligere kulturmark som
allerede er omdisponert til barskog.

2)  Årlig tilskudd til skjøtsel av verdifull kultur mark

Dette er et supplement til tilsvarende tilskuddsordning i RMP. Tilskuddsordningen forbeholdes
verdifull kulturmark som er vesentlig mer arbeidskrevende å drive enn ordinære jordbruksarealer. I
utgangspunktet skal arealer som slås prioriteres. For arealer som er berettiget AK-tilskudd, ytes
tilskudd på inntil kr. 150,- pr. daa. For arealer som har en slik beliggenhet at de ikke kan drives i
sammenheng med ordinært jordbruk, eller det ikke finnes aktive brukere som er villig til å inngå
langsiktig leieavtale, kan det i særlige tilfeller ytes et tilskudd på inntil kr. 600,- pr. daa.

Før en yter tilskudd til bruk uten aktiv jordbruksdrift på denne delordningen, er det en forutsetning
at bruk i drift i nærområdet får mulighet til å disponere arealene på de vilkår som ordningen
fastsetter. Det settes som vilkår at arealene skal skjøttes på en måte som kommunen kan akseptere.

Tilskuddet ytes som engangstilskudd. Enten som en treårig bevilgning og årlige utbetalinger, eller
en årlig bevilgning med garanti om nye bevilgninger to påfølgende år. Dette avhenger av årlige
rammer inn til kommunen og pågang av søknader.

3)  Skjøtselsplaner

For skjøtselsplaner kan det gis opp 100% offentlig finansiering. For slike tiltak skal finansierings-
kilder utenom SMIL-ordningen nyttes der dette er mulig.
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4)  Registrering i kulturmark

For registrering i kulturmark kan det gis opp 100% offentlig finansiering. For slike tiltak skal
finansieringskilder utenom SMIL-ordningen nyttes der dette er mulig.

5)  Leplantinger/kantsoner

For leplantinger/kantsoner kan det gis støtte til mekanisk rydding/tynning og i enkelte tilfelle
planting. Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader, begrenset oppad til kr. 400,-
pr. daa der det  kun gjennomføres rydding/tynning, og kr. 1000,- for felter hvor det også skal
plantes.

6)  (Organisert beitebruk)

Organisert beitebruk vil inngå i egen ordning utenom kommunalt regelverk.

5.3.2  Tiltak ved vann og vassdrag

Gjennom denne delordningen kan det gis støtte til restaurering og reetablering av kantvegetasjon
langs vassdrag, tilrettelegging for friluftsliv og enkle former for erosjonssikring av vannkanter.

For restaurering/reetablering av kantvegetasjon kan det gis støtte til mekanisk rydding/tynning og i
enkelte tilfelle planting. Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader, begrenset
oppad til kr. 700,- pr. daa der det  kun gjennomføres rydding/tynning, og kr. 1000,- pr. daa for felter
hvor det også skal plantes. Ved større prosjekter er det en forutsetning at det søkes alternativ
finansiering gjennom andre ordninger. Ved samfinansiering skal det offentliges andel ikke overstige
70%.

Det er en forutsetning av skjøtsel av vegetasjon langs vassdrag gjøres på en miljømessig forsvarlig
måte, og i tråd med Vannressursloven.

Det er et absolutt krav at søknadspliktige tiltak behandles etter Plan-og Bygningsloven.

5.3.3  Tiltak for biologisk mangfold i kulturlandsk ap

Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader. Ved større prosjekter er det en
forutsetning at det søkes alternativ finansiering gjennom andre ordninger. Ved samfinansiering skal
det offentliges andel ikke overstige 70%.
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5.3.4  Verneverdige bygg og kulturminner

For restaurering av verneverdige bygg og andre kulturminner ytes det offentlig tilskudd på inntil
50% av godkjente brutto kostnader. I helt spesielle tilfeller kan det ytes tilskudd på inntil 70% av
godkjente brutto kostnader. Dette forbeholdes høyt prioriterte objekter med lav kostnadsramme. Det
skal i størst mulig utstrekning nyttes samfinansiering med andre offentlige finansieringsordninger. 

Planleggingsprosjekter kan støttes med 100% av brutto kostnader, jfr. SMIL-forskriftens § 4.

Der deler av prosjektet er rene rehabiliteringstiltak skal kostnadene for dette holdes utenom SMIL-
ordningen.

Det er et absolutt krav at alle prosjekter kommunen går inn i skal ha en klar antikvarisk profil, og
blir gjennomført i dialog med kulturvernmyndigheter. 

5.3.5  Ferdsel/friluftstiltak

Prosjektene kan støttes med inntil 70% av brutto kostnader.  Ved større prosjekter er det en
forutsetning at det søkes alternativ finansiering gjennom andre ordninger. Ved samfinansiering skal
det offentliges andel ikke overstige 70%.

5.3.6  Områdetiltak/planlegging og kunnskapsoppbygg ing

I utgangspunktet legges det opp til 50% offentlig finansiering. Derimot kan kurs gis
fullfinansiering. SMIL-midlene skal her i størst mulig utstrekning brukes til å utløse andre
finansieringsordninger og dugnad.

5.4  Rutiner for kontroll/etterprøvning

Det legges opp til en tett dialog mellom brukerne og kommunen i forvaltning av SMIL-prosjektene.
Det tas sikte på sluttkontroll i felt i den grad ressursene rekker. For SMIL-tiltak det er vanskelig å
etterprøve i felt kreves timelister som grunnlag for utbetaling.

Kommunen har også utarbeidet et omfattende system for regnskap og statistikk for samtlige SMIL-
søknader. Dette har vist seg å være et viktig verktøy til å fange opp i hvilken grad målene i
ordningen nås, og i hvilken grad det har vært nødvendig med endringer.

6. Beskrivelse av kulturlandskapet i Hemnes kommune ,
aktuelle prioriteringer i de enkelte områder

Kulturlandskapet i Hemnes kan beskrives på ulike måter. En inndeling som kan være en beskrivelse
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av kommunens ulike geografiske deler. I så måte er kommunens kulturlandskap sammensatt, da den
strekker seg fra fjordbygder langs Ranfjorden, via relativt brede sammenhengende bygder til rene
fjellbygder ved Røssvatnet. I likhet med resten av Indre helgeland har en også en variasjon i
arealbruk gjennom ulike tider. En kan her tale om tre ulike kulturlandskap (som overlapper
arealmessig og delvis i tid):

− Veidekulturens kulturlandskap
− Det samiske kulturlandskap
− Jordbrukets kulturlandskap

Kommunen har et klart forvalteransvar for alle disse tre elementene, noe som også gjenspeiles i
denne tiltaksstrategien.

6.1 Geografisk inndeling med karaktertrekk og mulig heter/utfordringer

I dette dokumentet har vi valgt vår egen geografisk inndeling av kommunen. Denne følger kun
delvis den tradisjonelle inndelingen som skolekretser/tilhørighet til kommunens ulike tettsteder.
Dette fordi vi i denne sammenheng finner det mer hensiktmessig å dele kommunen inn etter
kulturlandskapets særpreg og utfordringer.

1. Bygdene ved Ranfjorden og Sørfjorden, herunder:
    Neverlia, Leirvika, Tverforlandet, Hemneshalvøya, Finneidfjord, Bjerka, og områdene på   
    sørsiden av Sørfjorden (Røssauren og Mula).

2. Bjerkadalen

3. Røssåga-dalføret under marin grense.

4. Leirskardalen

5. Røssåga-dalføret over marin grense, herunder: Røssåga-dalføret fra Rundmoen til Stabbforsflåget
    og Brygfjelldalen.

6. Bleikvasslia, herunder: Bleikvasslia, Kongsdalen og grendene rundt Stormyrbassenget.

7. Bygdene ved Nord-Røssvatn og Tustervatnet.

8. Fjellområdene

6.1.1  Bygdene ved Ranfjorden og Sørfjorden

Herunder: Neverlia, Leirvika Tverforlandet, Hemneshalvøya, Finneidfjord, Bjerka og
områdene på sørsiden av Sørfjorden (Røssauren og Mula).
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Området som helhet preges av enkeltbruk og mindre grender langs Ranfjorden, Finneidfjorden og
Sørfjorden. Landformene er mange steder storslåtte, men jordbruksarealene har for det meste et
småskala preg. Unntak fra dette er Sund og Bjerka som er preget av et jordbrukslandskap med
moderne preg. Tettstedene Hemnesberget, Finneidfjord og Bjerka ligger innenfor området, og det er
tildels betydelig fritidsbebyggelse ved fjorden. Derfor har skjøtsel av kulturlandskap i området stor
allmenn nytte.

Da forholdene for jordbruk i disse områdene stort sett er marginale, har store deler av området gått
ut av bruk, med gjengroing av kulturmark og forfall av bygninger som følge. I tillegg har det vært
omfattende bygging av fritidsbebyggelse i store deler av området. En betydelig del av
jordbruksarealene har i så måte blitt tilrettelagt for spredt fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel. Som følge av dette er verdiene i kulturlandskapet kraftig forringet i deler av området.

Likevel finner en enkeltbruk som fortsatt blir drevet, og gårdsbruk både med og uten aktiv drift med
betydelige natur og kulturverdier og friluftsinteresser. Spesielt kan en her nevne områdene
Holmstrand/Holmholmen og Svalenget. Her finner en også Ranfjordens eneste aktive egg- og
dunvær, og de to småbrukene på plassen er spennende både kulturhistorisk og med tanke på
biologisk mangfold. Også andre steder ved fjordene finner en betydelige verdier i kulturlandskapet.

Aktuelle prioriteringer i området:

- Aktiv oppfølging hos de brukene som fortsatt er i bruk. Prioriter disse områdene høyt i  
SMIL-sammenheng og bruk av ordninger gjennom RMP der dette er mulig.

- Oppfølging av eiere som har ulike former for skjøtsel på sine eiendommer, også bruk som 
ikke har ordinær jordbruksdrift.

- Bidra til samarbeid for bruk og skjøtsel av arealene mellom eiere med jordbruksdrift og de 
   uten.

- Aktiv satsing på bygningsvern der det er helhetlige gårdsbruk.

- Forsette støtte til drift av Holmholmen egg- og dunvær.

- Ha en restriktiv holdning til hyttebygging direkte på tidligere dyrket mark, også i områder  
lagt ut til spredt fritidsbebyggelse.

På den annen side skal de områdene hvor forfallet i arealer og bebyggelse har kommet for langt
prioriteres lavt. Her kreves tungtveiende grunner for å innvilge SMIL-søknader. Dette gjelder
spesielt der hvor en har fått fritidsbebyggelse og annen bebyggelse utenom stedbunden næring inn
på jordbruksarealene.

6.1.2 Bjerkadalen

Dalføret strekker seg fra Bjerka og helt inn til Kjennsvatnet/Gresvatnet. Tidligere var det bosetning
og drift helt opp til Store Målvatnet. I dag er de øverste brukene i drift Bjurbekkdal og Lillemålvatn.
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Dette er et trangt og vilt dalføre med bratte lisider, men landskapet er mer åpent på oppsiden av
Reinforsen. Granskogen er et dominerende landskapselement i dalen. Bjerkadalen er på en måte «et
stykke Vest-Telemark på Helgeland».

Brukene ligger stort sett som enkeltbruk innover i dalen, og har preg av et småskala jordbruks-
landskap. Det meste av dyrket mark fortsatt i hevd, og en finner fortsatt restaureringsverdig
kulturmark på noen gårdsbruk som nå er ute av drift. Her som ellers er det gjengroing av beitemark
og slåttemark i utmark. Kommunen bruker i dag tilskuddsordningene i RMP aktivt i dalen.

Området har  kalkrik berggrunn, og rik botanikk, men dette er ikke systematisk undersøkt.

En finner en god del eldre bygningsmasse inntakt i dalen, her må en trekke frem Reinforsmoen,
som er et småbruk fra midten av 1800-tallet som fremstår svært autentisk.

Det er etablert en reiselivsbedrift på Lille Målvatnet som har natur og kulturlandskap som basis.

Den viktigste utfordringen vil være å bidra til at jordbruket i området kan opprettholdes. Ellers vil
det være aktuelt å restaurere noe kulturmark på arealer som ikke lenger er i drift. Det er også viktig
å prioritere området høyt i forbindelse med satsing på bygningsvern.

Aktuelle prioriteringer:

- Aktiv oppfølging hos de brukene som fortsatt er i bruk. Prioriter disse områdene høyt i 
 SMIL- sammenheng og bruk av ordninger gjennom RMP der dette er mulig.

- Oppfølging av eiere som har ulike former for skjøtsel på sine eiendommer, også bruk som  
 ikke har ordinær jordbruksdrift.

- Bidra til samarbeid for bruk og skjøtsel av arealene mellom eiere med jordbruksdrift og de  
uten.

- Restaurering av innmarksnær beitemark der det fortsatt er husdyr.

- Restaurere stier og tråkk der det er mest ferdsel.

- Gi den viktige bygningsarven og andre kulturminner i dalen nødvendig oppmerksomhet.

6.1.3 Røssågadalføret under marin grense

Røssåga er et viktig landskapselement. Det brede daltrauet preger landskapet. Mot fjellene Kangsen
og Klubben i øst er det bratte lisider. Mot Vesterfjellet er lisiden slakere.

Dalbunnen i Røssågadalføret er preget av marine avsetninger og breelvavsetninger med stor
mektighet. Terrenget i dalbunnen veksler mellom flate moer og større og mindre ravinedaler. Deler
av områdene ligger rasutsatt til. 
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Jevnt over er det store sammenhengende jordbruksarealer. Dette er de mest produktive og lettdrevne
jordbruksområdene i kommunen, men særlig på Baklandet finner en også mer marginale og tungt
drevne arealer. Hovedtyngden av bygningsmassen  er av forholdsvis ny dato, dette gjelder spesielt
driftsbygninger, men en finner eldre verneverdig bebyggelse som enkeltobjekter spredt i hele
området. En finner også noen få ansamlinger av mer helhetlige eldre bygningsmiljøer.

Tettstedet Korgen ligger i området, og ferdselsårene E6, riksvei 806 og jernbanen går også gjennom
deler av området. 

Det har vært gjennomført en god del bakkeplanering i ravinene, og en del nydyrking på granmoene
i dalbunnen i de seneste tiår. Likevel fremstår fortsatt deler av området som nokså kupert. Dette
gjelder spesielt Baklandet.

Tidligere var slått og beite dominerende arealbruk i ravinedalene. I dag er hovedtyngden av disse
enten grodd til med løvskog eller er planert ut. På den annen side finner en fortsatt områder med
relativt inntakt kulturmark i slike leirraviner. En finner også områder med planering, men hvor
likevel landskapets hovedpreg er beholdt. Dette gjelder særlig for Baklandet. En kan også fortsatt
finne restarealer som er helt intakte. Den senere tid er en del ravinedaler tatt i bruk igjen til
beitemark. Ved bruk av SMIL-midler i slike områder bør en være kritisk til bruk av midler der
gjengroingen har kommet svært langt, og tilgangen på beitedyr er begrenset. Her vil det også være
en avveining om arealene i stede skal disponeres til skogbruksformål.

Et spesielt område som må nevnes for seg er Vomma, Hundbekken, Øverengmoen og Køtamoen.
Her finner en et område med kulturmark som er svært inntakt i et ravinelandskap uten tyngre
inngrep. På Øverengmoen blir bygningsmassen restaurert. Det pågår nå restaureringsarbeid av
kulturmark både på Øverengmoen og Hundbekken. Et slikt område er verdifullt både ut fra natur-
og kulturverdi og formidlingsverdi. En plussverdi er at dette befinner seg i umiddelbar nærhet fra
E6. 

Spesielt i lisidene under Kangsen var det tidligere uteslåtter, disse er for det meste grodd igjen med
løvskog. Likevel finner en fortsatt noen slike som vil la seg restaurere på en hensiktmessig måte.
Lia oppunder Kangsen er svært artsrik og sammensatt av en rekke prioriterte naturtyper.

Fra slutten av 1800 tallet til ut på 1950 tallet var det setring i Røssågadalføret. Disse ligger i et belte
på 300 – 500 m.o.h. på begge sider av dalen. I dag er det lite igjen av seterbebyggelsen. Kun noen
få seterhus er igjen, og så vidt kjent ingen uteløer fjøs ol. De fleste av seterhusene er også ombygd
til fritidshus. På den annen side finnes det et fåtall som er intakte og restaureringsverdige. Det er
foretatt restaurering av ett av disse med SMIL-midler, og det er også ryddet noen setervoller i
Vesterfjellet. Det kan også være aktuelt å rydde noen av setervollene i Kangsen. Dette vil eventuelt
måtte bli svært ressurskrevende, men vil likevel kunne la seg forsvare da disse inngår i et område
med store naturverdier og opplevelseskvaliteter og arealene er begrensede i utstrekning.
En finner fortsatt stedvis også andre eldre kulturspor som gamle ferdselsveier og tråkk i utmarka i
liene på begge sider av dalføret. Sammen med skogsveinettet kan dette bli et viktig aktivum for
utvikling av friluftsliv og reiseliv i Korgen-området.

Røssåga er et sentralt element i landskapet i dette området. Etter at elva har blitt rotenonbehandlet
har interessen for aktiv forvaltning av elva økt. Dette gjelder både skjøtsel av selve elva, og
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forvaltning og tilrettelegging langs elvebreddene.

E6 og rv 806, Villmarksveien går gjennom området. Tettstedene Korgen og Bjerka ligger også her. I
tilegg til å være et av de viktigste jordbruksområdene, er dette også kommunens ansikt utad.

Aktuelle prioriteringer:

- Fortsette satsingen på restaurering av kulturmark, med prioritering av områder som er viktig
for biologisk mangfold, landskapsestetikk og synlighet fra ferdselsårer. Områder hvor en  
også finner verneverdige kulturminner som bygningsmiljøer skal prioriteres høyt.

− Spesiell prioritering på restaurering av kulturmark i områdene Øverengmoen, Hundbekken,
Køtamoen, Baklandet og Korgenområdet.

− Sjeldne kulturmarktyper som uteslåtter og sætervoller gis spesiell prioritering.

- En bør også vurdere om det kan gjennomføres tiltak i kulturmark i Kangsen, gjerne i 
samarbeid med andre aktører/finansieringskilder.

- På gjengroingsarealene bør det foretas en avveining av hvilke arealer det er mest 
hensiktmessig å omdisponere til skogbruksformål.

- Restaurering av gamle stier og buveier må sees i sammenheng med satsing på friluftsliv og 
turisme.

− Kulturminner. Her følges de generelle kriteriene som kommunen bruker for formålet, som er
skissert under regelverk.

- Vassdrag. Kantarealer mot vassdrag må gis særlig oppmerksomhet. Eventuell bruk av 
SMIL-midler må her kombineres med fiskefondsmidler, friluftsmidler etc.

- Det bør gjennomføres tilrettelegging for fiske og friluftsliv langs vassdraget. Finansiering 
gjennom SMIL, fiskefond- og friluftsmidler.

6.1.4  Leirskardalen

Dalføret strekker seg fra Korgen og ca. 15 km østover. Dette er en av kommunes viktigste
jordbruksbygder. Det er sammenhengende jordbruksarealer i dalbunnen fra Korgen og helt opp til
Tverå øverst i dalen. Det er et aktivt jordbruksmiljø i hele området. Selv om det meste av
jordbruksarealet ligger i dalbunnen, finner en noen få gårdsbruk som ligger brattlendt i lisiden. 

Leirskardalen er et forholdsvis smalt dalføre med markante dalsider. Leirelva er et karakteristisk
innslag i dalbunnen. Den senere tid har det vært økende interesse for å bruke elva i nærings- og
fritidssammenheng. Leirelva har tradisjonelt vært en god sjø-ørretelv, og elva er også lakseførende.
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Karakteristisk for den indre del av dalføret er at løvskogen dominerer også i lavlandet. Et annet
karaktertrekk i hele dalen er de store arealene med tidligere slåttemark, da spesielt i den nordre
dalsiden. En finner her tidligere kulturmark i et belte fra dalbunnen og opp til ca. 300 m.o.h. En
betydelig del av dette arealet er nå tilplantet med gran, og store arealer er også grodd til med
løvskog. Likevel finner en fortsatt ganske inntakt kulturmark i store deler av dalføret, særlig i
overgang mot innmark. Dette er en forlengelse av kulturmarkene som er beskrevet i Kangsen. De
senere år har det vært stor interesse for å restaurere beitemark i dalen. Et aktivt husdyrhold har til nå
gjort det mulig å holde et forsvarlig beitetrykk på en del av de innmarksnære arealene.

Leirskardalen er en mye brukt inngangsport til viktige friluftsområder som Kjennsvatnet og
Okstindbreen, og det foreligger konkrete planer om å utnytte dalen mer aktivt i reiselivs-
sammenheng. Et problem i selve dalføret er stedvis manglende tilgjengelighet for allmenheten.
Dette skyldes til dels at gamle stier og tråkk gror igjen, men også at det er sammenhengende
innmark mellom fylkesveien og skogen. Gjengroing av gamle stier skaper stedvis også problemer
for husdyrnæringen. Det bør derfor være en prioritert oppgave å rydde gamle buveier i området. En
bør også gå i dialog med grunneiere for å lette adkomsten til utmarka. Dette er tiltak som tjener
flere hensyn, både næring, bevaring av buveiene som kulturminner og turisme/friluftsliv.
Finansieringen bør være SMIL-midler, friluftsmidler etc.

Spesielt den mindre del av dalen har et kulturhistorisk interessant bygningsmiljø. I dette området er
det en stor konsentrasjon av eldre bygningsmasse fra 1600-tallet til midten av 1800-tallet. Kultur-
avdelingen hos fylkeskommunen har på bakgrunn av dette anbefalt kommunen om å ta intiativ til et
prosjekt med aldersanalyse av de eldste bygningene i dalen. I forbindelse med en antikvarisk
vurdering på et objekt i 2007 gav Fylkeskommunen følgende vurdering av Leirskardalen:
«Leirskardalen i Hemnes har svært mange interessante kulturmiljøer. Kombinasjonen av
enkeltobjekters opprinnelige ekstriør og interiør, helhetlige antikvariske bygningsmiljøer og
helhetlige kulturlandskaper gjør Leirskardalen kulturminnefaglig svært interessant». En viktig
plussverdi i så måte er at en vesentlig del av denne bygningsmassen er godt synlig fra hovedveien
gjennom dalen. Det har de senere år vært stor interesse for restaurering av verneverdige bygg i
området. Norsk Kulturminnefond har her vært en viktig bidragsyter ved siden av SMIL-midlene.

Skogreisningsfeltene i Leirskardalen viser svært god produksjonsevne, men lider stedvis under
manglende skjøtsel. Videre er plantingene noe usammenhengende, med betydelige restarealer som
har en uhensiktmessig arrondering. De største arealene med kulturskog er stort sett konsentrert til to
avgrensede områder: ett strekker seg fra utmarka på Hjerpbakken og inn til Finnbakken. Videre er
det et område i lisidene mellom Fjelldal og Tverå. Forvaltningen av skogen i Leirskardalen  er
omtalt nærmere i kapittelet som omhandler skogbruk.

Aktuelle prioriteringer:

- Fortsatt høy prioritering på skjøtsel av kulturmark. Det er her viktig å prioritere områder  
med tilstrekkelig beitetrykk. I praksis følges de generelle retningslinjene som er beskrevet  
under tilskuddsforvaltning.

- På gjengroingsarealene bør det foretas en avveining av hvilke arealer det er mest  
hensiktmessig å omdisponere til skogbruksformål.
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- Prioriter støtte til årlig skjøtsel gjennom RMP og SMIL-midler på de brattlendte brukene i 
lisiden.

- Restaurering av gamle stier og buveier må ses i sammenheng med satsing på friluftsliv og 
turisme.

- Det legges opp til en høy ambisjon på restaurering av verneverdige bygg i området, da hele 
dalen må beskrives som et sammenhengende helhetlig bygningsmiljø med verneverdig 
bygningsmasse. 

- Kantarealer mot vassdrag må gis særlig oppmerksomhet. Eventuell bruk av SMIL-midler må
her kombineres med fiskefondsmidler, friluftsmidler etc.

- Det bør gjennomføres tilrettelegging for fiske og friluftsliv langs vassdraget. Finansiering 
gjennom SMIL- og friluftsmidler.

- Både ut fra hensynet til skogproduksjon og flerbrukshensyn bør kulturskogen i dalen 
forvaltes etter en helhetlig plan. Dette vil bli berørt nærmere under tema skogbruk.

6.1.5  Røssågadalføret over marin grense og Bryggfj elldalen

Herunder: Røssågadalføret fra Rundmoen til Stabbforsflåget og Brygfjelldalen.

Når en kommer opp for marin grense er dalføret fortsatt bredt med ganske slake lisider. Skogen
dominerer landskapet. Gårdsbrukene ligger stort sett spredt som enkeltbruk. Det meste av de
drivverdige jordbruksarealene blir fortsatt slått, men det er mange mindre jordlapper som nå er i
ferd med å gro igjen. Det er ikke realistisk å opprettholde all kulturmark, men en bør vie arealer nær
rv. 806 økt oppmerksomhet. Her kan skjøtsel med beitepusser være et alternativ.

Av spesielle verdier i områdets kulturlandskap er beitelandskapet øverst i Brygfjelldal og tunet på
gården Innerdal. Dette er ett inntakt og helhetlig gårdsanlegg fra 1800-tallet. Det er forøvrig tre
andre plasser i området med verneverdig bebyggelse. En plussverdi er at Innerdal er en viktig
inngangsport til Okstindmassivet, og at turistløype går gjennom området. Av gjennomførte
kulturlandskapstiltak i området kan nevnes skjøtselsplan for beitene, rydding av beiter og et
prosjekt for å sikre sambeiting med sau og storfe.

Aktuelle prioriteringer:

- Fortsette samarbeidet med medlemmer av Reinåga Samdrift med skjøtsel av beitene øverst i 
Brygfjelldalen.

- Skjøtsel av kulturmark i umiddelbar nærhet til rv 806.

- Støtte til restaurering av verneverdig bygningsmasse.
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- Tilrettelegging for friluftsliv med stirydding på enkelte plasser. Spesielt i Innerdalen.

6.1.6  Bleikvasslia

Herunder: Bleikvasslia, Kongsdalen og grendene rundt Stormyrbassenget.

Dette er en skogs- og fjellbygd. Jordbruksarealene befinner seg mellom 300 og 450 m.o.h.
Barskogen dominerer landskapet i bygda, med unntak av høyereliggende områder mot Bleikvatnet
og Anders Larsafjellet. Landformene har preg av en vid trauformasjon.

Vannspeil som Stormyrbassenget, Bleikvatnet, Røssåga og Moldåga er viktige landskapstrekk i
bygda. De eldste gårdene er tatt opp tidlig på 1700-tallet, men en finner også enkelte
bureisningsbruk fra 1900-tallet. 

Deler av bygda preget av kraftutbygging, dette gjelder spesielt gårdene rundt Bleikvatnet, som ble
avfolket i forbindelse med oppdemningen, mange kjente kulturminner er berørt av dette.

På 1970-tallet ble det foretatt omfattende nydyrking i området, vesentlig på myr. Her finner en nå
større sammenhengende jordbruksarealer. Disse er tildels åpne og vindutsatte.

Ellers er det også en del spredtliggende bruk, spesielt i områdene ved Stormyrbassenget,
Bleikvatnet og Stabbursdal-Anderlarsafjell-Grønli-området. Dette området er kalkrikt, og det er
tidligere gjort botaniske undersøkelser på gården Rabliås. Denne er definert som kulturlandskap av
nasjonal verdi. Plassen ligger dessverre i dag brakk.

Ellers ligger det en del eldre kulturturmark i bygda som ligger brakk. Dette gjelder også arealer i
umiddelbar nærhet til Bleikvassli sentrum. 

En stor del av landbruksbebyggelsen er fra 60- og 70-tallet, men en finner fortsatt en del eldre
bebyggelse spredt i bygda. I så måte er eldhuset midt i bygda spesielt kjent. Ellers er det stort
innslag av samiske kulturminner i området. Det er rike husflids/og håndverkstradisjoner som
fortsatt holdes i hevd. En utfordring i forbindelse med bygningsvern/kulturvern i dette området er at
bebyggelse og andre kulturspor ligger spredt og uanselig. Det er derfor lett å overse det som er
særpreget i denne bygningsarven.

Bleikvassli Bygdelag har bygd opp en kopi av en sørsamisk boplass med de bygninger som hørte til
en slik, siste tilskuddet der er et stabbur fra tidlig 1800-tall som blir flyttet til plassen fra Bessedør.
De har også restaurert gammelskolen i bygda, som nå fungerer som et allbrukshus i bygda.
Det er også ett inntakt eldhus med stedegent inventar fra tidlig 1700-tall. Dette fungerer som en del
av en gårdssamling som er unik i sitt slag. Det har vært restaurert et anneks på et gårdsbruk som er
flyttet til plassen. Aktivitetene til bygdelaget er finansiert med SMIL-midler, midler fra Statskog,
Sametinget, friluftsmidler og midler fra Helgelandsfondet. Det er også lagt ned en svært stor
egeninnsats i form av dugnad på deres virksomheter.

På den annen side har det til nå vært forholdsvis lav aktivitet på kulturlandskapstiltak i bygda
utenom bygdelagets aktiviteter. Det bør derfor være en prioritert oppgave å drive frem flere slike
prosjekter i Bleikvasslia.
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Aktuelle prioriteringer:

- Aktiv innsats for å få opp interessen for forvaltning av kulturlandskap på de enkelte bruk.

- Fortsette samarbeidet med Bleikvassli Bygdelag, spesielt med tanke på å bevare og å 
videreutvikle håndverkstradisjoner både i bygda og kommunen forøvrig.

- Prioritering av skjøtsel av sentrumsnære områder, gjerne også med årlige midler fra SMIL  
og RMP.

- Prioriter bruk av beitepusser på et utvalg av småbrukene som nå er ute av drift. Finansiering 
med SMIL-midler og midler fra RMP. 

- Aktiv innsats for å kartlegge verneverdig bygningsmasse i bygda, også i utmark.

- Prioritere søknader på bygningsverntiltak.

- Kantarealer mot vassdrag må gis særlig oppmerksomhet. Eventuell bruk av SMIL-midler må
her kombineres med fiskefondsmidler, friluftsmidler etc.

6.1.7  Bygdene ved Nord-Røssvatn og Tustervatnet

Dette er rene fjellbygder. Bjørkeskogen dominerer liene, naturlig gran forekommer mer sporadisk,
og fjellet er framtredende landskapselement. De store vannspeilene Røssvatn og Tustervatn er
dominerende i landskapet. Et særpreg er også umiddelbar nærhet til store urørte naturområder.
Området er særlig rikt på samiske kulturminner. Gårdene ligger stort sett som enkeltbruk i et
storslått landskap. En finner mange steder ett småskala jordbrukslandskap med opprinnelig særpreg
i behold.

Området er i dag preget av fraflytting og det er mange nedlagte bruk. I likhet ved fjorden er det
stedvis omfattende hyttebygging i området, men dette preger ikke jordbrukslandskapet i samme
grad her. Det er etablert noen få reiselivsbedrifter i området. Den største og mest kjente er
Orrhaugen gård som nå har en allsidig virksomhet.

Røssvatnet er regulert med stor reguleringshøyde. Dette er regnet som det største enkeltinngrep i
norsk natur. De fleste gårdene ved vannet er sterkt berørt av dette. Mange steder ble bebyggelsen
demt ned. Derfor er en stor del av bebyggelsen i området en form for “gjenreisningsbebyggelse” fra
50- og 60-tallet. Likevel finner en fortsatt også en del eldre bebyggelse. Det er særlig små
bygninger som uteløer, sommerfjøs m.m. en nå finner enkelte av. Men en finner også enkelte eldre
tunanlegg i behold i området. Ut fra et kulturvernssynspunkt kan også nyere bebyggelse ha en verdi,
særlig når denne dokumenterer en viktig historie. På bakgrunn av dette må også bebyggelse som
kom opp kort etter oppdemningen vurderes med tanke på verneverdi og gis nødvendig oppfølging.

Aktuelle prioriteringer:
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- Aktiv oppfølging hos de brukene som fortsatt er i bruk. Prioriter disse områdene høyt i  
SMIL- sammenheng og bruk av ordninger gjennom RMP der dette er mulig.

- Oppfølging av eiere som har ulike former for skjøtsel på sine eiendommer, også bruk som 
ikke har ordinær jordbruksdrift.

- Bidra til samarbeid for bruk og skjøtsel av arealene mellom eiere med jordbruksdrift og de 
uten.

- Restaurere stier og tråkk der det er mest ferdsel.

- Gi bygningsarven i området nødvendig oppmerksomhet, herunder også tidlig 
etterkrigsbebyggelse.

- Unngå hyttebygging på all dyrket mark, også der brukene er ute av drift.

6.1.8  Fjellområdene, i hele kommunen

Fjellområdene i kommunen har blitt nyttet til husdyrhold og reindrift, jakt og fangst i uminnelige
tider. Derfor hører også disse områdene naturlig til kommunens kulturlandskap. De mest brukte
områdene er øverste del av fjellskogen og lavere fjellområder. Spesielt høyereliggende bruk hadde
myrslåtter som viktig del av brukets ressursgrunnlag. Slik slått kan påvirke vegetasjonen på myrene
svært lenge etter at aktiviteten opphører. Tidligere var det uteløer i tilknytning til disse myrene, men
dette er det nå lite, eller ingenting igjen av. 

Andre steder har en fått til prosjekter med myrslått. Det mest kjente er Sølenget ved Røros. Dette er
tiltak det selvsagt ikke er aktuelt å gjennomføre i noen stor skala, men et slikt tiltak ville hatt en stor
formidlingsverdi. Å gjennomføre noe slikt vil neppe komme i gang i landbrukskontorets regi uten
økte eller eksterne ressurser. Det vil her være et spørsmål om organisering i større grad enn
økonomiske ressurser.

Andre kulturspor er stier og tråkk. Da beitetrykket er svekket de fleste steder gror disse gjerne igjen
hvis de ikke blir ryddet. Et spesielt anlegg som må nevnes særskilt er Kjennsvassmoen. Dette er en
eldre samisk bosetning, hvor hovedhuset fortsatt står. Dette er meget forfallent, og det er et
spørsmål om det er mulig å få det restaurert.

Aktuelle prioriteringer:

- Fortsette arbeidet med stirydding og andre tilretteleggingstiltak. Fortrinnsvis ved bruk av  
midler fra organisert beitebruk og friluftsmidler.

- Vurdere oppstart av et mindre prosjekt på myrslått om ressursene tillater dette.

- Dokumentasjon av kulturspor som gamle uteløer m.m.
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7.  Skogbruk

Denne delen omhandler skogkultur, tilskudd til biologisk mangfold i skog, veibygging, og
klimaskoger. I kystskogmeldingen legges det opp til en betydelig skogreisning for å binde CO².
Regjeringen har nå skissert et mål på 1 mill. daa i kystfylkene. Hos oss er dette særlig relevant i
Leirskardalen og eventuelt på enkelte plasser ved Røssvatnet. I dag synes de økonomiske rammene
til langsiktige investeringer i skog å være beskjedne. Det er grunn til å tro det hadde vært lettere å få
en tilfredsstillende aktivitet på området om disse hadde blitt vesentlig bedret.

7.1  Foryngelse, herunder planting og markberedning
Ut fra kjennskap til arealene og statistikk over hogst og planting legges det opp til at det settes ut
150.000  planter årlig i perioden. Dette burde holde til et foryngelsesareal på omlag 1000 daa, og
noe supplering. Regnes bruttokostnader på kr. 6,- pr utsatt plante og tilskudd på 30% av brutto
kostnader gir dette et finansieringsbehov på kr. 270.000,- . 

Det legges opp til å gi 30% tilskudd over NMSK- budsjettet i tillegg kan det bli aktuelt med
kommunal delfinansiering gjennom «Robust Landbruk». Dette gjelder foryngelse utenom
skogreisning i Leirskardalen.

7.2  Ungskogspleie

Det en utfordring å få opp aktiviteten i privatskogen. Her har nivået til nå vært beskjedent. Dette er
for en stor del den mest produktive skogen i lavlandet, og derfor svært uheldig for utvikling av
fremtidsskogen. Årsakene til dette er sammensatte, men både informasjon og mulighet til å få
organisert arbeidskraft til dette er en flaskehals.

Hos Statskog har det derimot vært høy aktivitet over mange år. Det bør derfor kjøres en kampanje
spesielt rettet mot privatskogbruket. Denne bør omfatte økt oppsøkende virksomhet mot skogeiere,
skogdager, Aktiv Skogbruk-kurs, økt satsing på den utøvende delen og økte satser på NMSK-
midlene om rammene tillater dette.  

De senere år er det utført mekanisk etterarbeid på omlag 500 daa. Det meste av dette er utført av
Statskog. Innen privatskogbruket bør et aktivitetsnivå på 500 daa være innen rekkevidde, en vil da
få en samlet aktivitet på 1000 daa. I fjor lå brutto kostnader på rydding noe under 300 kr. pr. daa.
Både generell prisstigning og større andel felter med større arbeidsbehov tilsier at gjennomsnittlige
bruttokostnader vil bli høyere neste år. Hvor høye de blir er selvsagt vanskelig å estimere på
forhånd, men det kan forventes en økning opp mot 350 kr. pr. daa. Tar vi utgangspunkt i en
tilskuddsats på 60%, gir dette et tilskudd gjennomsnittlig tilskudd på kr 210,- pr. daa over NMSK-
ordningen. Dette gir et finansieringsbehov på kr. 210.000,-.

27



Tiltaksstrategier for kulturlandskap og skogbruk 2010-2012

7.3  Tynning 
Fylkesmannen gir støtte til tynning gjennom tiltakspakken i kystskogbruket. Dette skal derfor ikke
belastet lokal NMSK-kvote. Det stipuleres et årlig tynningsbehov på 300 daa i perioden. En
vesentlig del av dette ligger i Leirskardalen. Pr. dato gis det inntil kr. 300,- pr. daa i tilskudd. Dette
gir et behov for midler på kr. 90.000,-.

7.4  Tilskudd til biologisk mangfold i skog
Dette er tilskudd som gis til kompensasjon for hogstavståelse og eventuelle merutgifter ved
avvirkning av skog. Det legges opp til å bruke de samme føringer som gjaldt da Staten hadde hånd
om ordningen.

Da nøkkelbiotop-registreringen nå er gjennomført, ventes det ikke noe høyt omfang på behov for
midler. Dette settes til kr. 20.000,- i perioden.

7.5  Veibygging
Dette er en ordning som administreres av Fylkesmannen. Det skal utarbeides en oversiktsplan for
veibygging i løpet av perioden. Denne skal vise behovet for skogsbilveier og hovednettet for
traktorveier. 

Selv om det er bygd betydelig med skogsveier i kommunen på 70-, 80- og 90-tallet. Er det likevel
behov for en del flere veier. Det er også påkrevd med en betydelig opprustning av store deler av
veinettet da en betydelig del av dette var bygd med tanke på drift med traktor og vinsj, og ikke
moderne skogsmaskiner. En del steder vil det også være behov for å bedre adkomst mellom
skogarealene og offentlig veinett.

Et område som må vies spesiell oppmerksomhet er Leirskardalen, her er en avhengig av en
betydelig oppgradering av veinettet for å fylle klimaskogplanen og etter hvert også ta ut store
kvanta med kulturskog. 

Dagens aktivitet på veibygging er ca 1 km bilvei og 3-4 km traktorveier pr. år. Bilveier støttes med
inntil 60% av brutto kostnader, og traktorveier med inntil 50%.

7.6  Klimaskoger
I Leirskardalen er det plantet betydelig med granskog på tidligere kulturmark og i løvskog. I dette
området har granskogen vist en produksjonsevne som langt overgår hva en ellers finner i
kommunen. Samtidig gjenstår det betydelig med inneklemte restarealer mellom granfeltene som
med fordel bør kunne tilplantes med barskog. Derfor er området svært aktuelt i forbindelse med
satsing på klimaskoger. Det forutsettes at det utarbeides en plan for dette som ivaretar det verdifulle
kulturlandskapet, og behovet for beitemark i dalen.

Det legges derfor opp til at hovedtyngden gjøres ved utfylling innenfor de avgrensede arealene i
dalen hvor kulturskogen i dag er konsentrert. Det legges opp til at løvinnslaget skal være minst på
høyde med Levende Skogstandarden, etter endt gjennomføring av skogreisningsplanen.

28



Tiltaksstrategier for kulturlandskap og skogbruk 2010-2012

En finner også felter med feil proveniens og skader på grunn av manglende skjøtsel som med fordel
bør avvirkes og tilplantes på nytt. Videre er det et stort behov for tynning og ungskogspleie i hele
området.

Det er i dag er knappe ressurser til skogbrukstiltak, og det er lite tilgjengelig skogfond til planting i
løvskog og på snaumark. Derfor bør en i første omgang legge opp til en kartlegging av disse
arealene. En bør da parallelt skaffe en detaljert oversikt over behovet for tynning, ungskogspleie og
å registrere behovet for bygging og opprustning av skogsveinettet i området. 

Det kan samtidig være aktuellt å lage en tilsvarende plan for de gunstigste områdene ved
Røssvatnet, men dette skal prioriteres langt lavere.

7.7  Lokalt regelverk for forvaltning av kommunens del av NMSK-
midlene

7.7.1  Tilskudd til foryngelse, herunder planting og markberedning

- Det ytes tilskudd på inntil 30% av brutto kostnader. For planting settes et tak på kr. 2,- pr.  
plante. Det legges til grunn at “Tilrådninger for skogetablering i Trøndelag” skal følges og  
dokumenteres.

 
7.7.2  Tilskudd til ungskogspleie

- For etterarbeid ytes tilskudd med 60% av brutto kostnader, inntil kr. 240,- pr. daa.

- Det settes et tak på. kr 75.000,- på tilskudd til ungskogpleie pr. eiendom. 

7.7.3  Tilskudd til biologisk mangfold i skog

- For tilskudd til hogstavståelse i nøkkelbiotoper, nyttes det regelverk som gjaldt da Staten 
fortsatt hadde hånd om ordningen.

- Kun eiendommer som har hatt avvirkning eller skogkultur-aktivitet de i løpet av siste 10-
årsperiode skal prioriteres ved tildeling av tilskudd.

Tilskudd til tynning og skogsveibygging dekkes av Fylkesmannen etter eget regelverk, og tas derfor
ikke med her.

7.8  Forventet tilskuddsbehov - lokal NMSK

Aktivitet Forventet behov
Tilskudd til foryngelse Kr.  270.000,-
Tilskudd til ungskogspleie Kr.  210.000,-*
Tilskudd til biologisk mangfold i skog Kr.    20.000,-
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Sum Kr.  500.000,-
*Det forutsettes her at rammene blir tilstrekkelige til at tilskuddstaket på kr. 75.000,- kan fjernes.

8.  Sammendrag av behov for  SMIL- og NMSK-midler

SMIL
Tiltak Behov for midler i perioden
Kulturmark Kr 255.000,-
Tiltak ved vann og vassdrag Kr   15.000,-
Tiltak for biologisk mangfold i kulturlandskap Kr   50.000,-
Verneverdige bygg og andre kulturminner Kr 200.000,-
Ferdselstiltak Kr   20.000,-
Områdetiltak/planlegging og
kunnskapsoppbygging

Kr   50.000,-

Sum Kr  590.000,-

NMSK
Aktivitet Forventet behov
Tilskudd til foryngelse Kr  270.000,-
Tilskudd til ungskogspleie Kr  210.000,- 
Tilskudd til biologisk mangfold i skog Kr    20.000,-
Sum Kr  500.000,-

9. Oversikt over disponering av SMIL-midlene
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Oversikt over type bygg som er støttet
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