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Tilskudd til trua naturtyper 2016 - slåttemark - Unnleinn, Indre
Kjelling - Gildeskål
Fylkesmannen viser til søknad av 12.1.2016 om tilskudd til skjøtsel av slåttemark.
Vedtak
Fylkesmannen gir inntil 35 500.- i tilskudd til skjøtsel av slåttemark på "Unnleinn", Indre
Kjelling. Tilskuddet gis ut fra følgende satser samt opplysninger i søknad og skjøtselsplan.
Aktivitet
Naturbase-ID
Sats
Areal
Beløp
Slått
BN00069927
1000.- 13,5 daa 13 500.Rydding og slått av kantsoner
2 000.Grunntilskudd investering venderive
20 000.Totalt
35 500.Det er et vilkår for tildelingen at tiltakene gjennomføres som beskrevet i skjøtselsplan
Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 141 2012, samt i referat fra befaring gjennomført av Annette Bär i
2015. Dette betyr blant annet:
 Enga slås med lett traktor, helst etter 10.juli.
 Graset bakketørkes, rakes, vendes, evt. hesjes og kjøres bort.
 Kantsoner holdes åpne ved slått, rydding eller hogst. Avfall fjernes umiddelbart etter
rydding.
 For tilskudd til investering gjelder følgende vilkår: Tilskuddet er knyttet til skjøtsel av
slåttemarka Unnleinn på Indre Kjelling. Dersom skjøtsel opphører innen 5 år kan
Fylkesmannen kreve at tilskuddet tilbakebetales helt eller delvis.
Beløpet betales ut etter at vi har mottatt rapport.
Søknaden
Hans Hansen søker om tilskudd til «gammeldags» sen slått hvor graset tørkes på marka
eller hesjes. Han søker i tillegg om å rydde kratt i randsonen mot vest. Dette er et vanskelig
arbeid siden terrenget er svært bratt. Søknadsbeløp er 35 500.Fylkesmannens vurdering
Slåttemarkene på "Unnleinn", Indre Kjelling ble kartlagt i 2010. I 2012 ble det utarbeidet en
skjøtselsplan for området. I skjøtselsplanen gis det følgende vurdering av slåttemarka:
«Slåttemarka er middels artsrik og uten rødlista arter. Til tross for tidligere gjødsling fremstår
enga som verdifull. Den er i god hevd, er relativt stor og har jevn slåttemarksstruktur. Verdien
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vurderes derfor til å være B (viktig). Det er ikke forventet at artsmangfoldet kommer til å øke
framover, da det ikke er artsrike slåtteenger i nærheten som arter kan spre seg fra.»
Annette Bär gjennomførte i 2015 en befaring på Unnleinn som en del av sitt oppdrag som
regional koordinator. I referat fra befaringa går det frem at slåttemarka framstår som
velskjøttet med jevn slåttemarksstruktur og artsfordeling. Enga beskrives som middels artsrik
av typen «frisk fattigeng, engkvein-rødsvingel-gulakseng-utforming». I referatet anbefales det
at dagens skjøtsel opprettholdes. I tillegg anbefales det slått av krattoppslag i ospelunden
nord for slåttemarka, samt rydding av krattoppslag og kontroll med lupiner i kantsonen mot
sjøen. Det går videre frem at utstyret har vært en utfordring de siste årene siden det er
gammelt. Det anbefales å gi grunntilskudd til investering i slåmaskin og/eller venderive for å
sikre gjennomføring av slåtten.
Fylkesmannen ønsker gjennom tilskudd til skjøtsel av slåttemark å bidra til at slåttemarkene
på «Unnlein», Indre Kjelling ivaretas, og at slåtten videreføres. Tilskudd gis med en sats på
1000.-/daa. Dette inkluderer slått, raking, tørking/hesjing og transport. Vi gir også tilskudd til
rydding og slått av kantsoner med inntil kr. 2000.- I tillegg gir vi et grunntilskudd til investering
i venderive. Investering i utstyr er ikke formålet med tilskuddsordningen. Det gis imidlertid i
enkelte tilfeller tilskudd til investeringer som er nødvendige for å opprettholde skjøtsel av
slåttemarka. I slike tilfeller fullfinansieres ikke investeringen, men det gis et grunntilskudd.
Tildeling av tilskudd skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens (nml) § 8-12, jf. nml § 7.
Fylkesmannen vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt, jf. nml § 8. Skjøtselsplanen fra 2012
gir sammen med referat fra befaring i 2015 en god beskrivelse av slåttemarka på
«Unnleinn», Indre Kjelling, med anbefalinger for videre skjøtsel. Føre-var prinsippet kommer
dermed ikke til anvendelse, jf. nml § 9. Manglende skjøtsel av artsrik slåttemark er en trussel
mot naturtypen. Tilskuddet bidrar til ivaretakelse av naturtypen og påvirkningen på
økosystemet vurderes å være positiv, jf. nml. § 10.
Rapportering og utbetaling av tilskuddet
Dersom noen av forutsetningene for gjennomføring ikke kan overholdes, eller vilkårene for
tilskuddet ikke kan aksepteres, ber vi om tilbakemelding innen 3 uker.
Tilskuddet utbetales til deres konto 0533.83.25284 etter levert rapport. Siste frist for
sluttrapport som grunnlag for utbetaling er 31. oktober 2016. Vi vil i år oppfordre til
rapportering direkte i søknadssenteret. Bilder og eventuelle vedlegg kan lastes opp digitalt
eller ettersendes per post.
Følgende informasjon er påkrevd for å få godkjent tiltaket:
1. Kort beskrivelse av gjennomført skjøtsel
2. Bilder som dokumenterer at tiltakene er gjennomført.
3. Dokumentasjon på gjennomførte investeringer
4. Personnummer og skattekommune
Ved utbetaling av tilskudd til privatpersoner skilles det mellom refundering av
direkte utgifter (eks. drivstoff til traktor) og lønn. Den delen som regnes som lønn
er skattepliktig.
Dersom det er ønskelig kan vedlagte rapporteringsskjema benyttes. Rapporteringsskjema
lastes da inn i søknadssenteret eller sendes per post.
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Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden
eller beregning av tilskuddsbeløp skal oppbevares i minimum 10 år, eller i henhold til
regnskapsloven dersom mottaker er underlagt denne.
Saksopplysninger
Det tas forbehold om adgang til kontroll herfra eller fra Riksrevisjonen om at tilskuddet er
nyttet etter forutsetningene. Dersom disse forutsetningene brytes, forbeholder vi oss retten til
å kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.
Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker fra mottakelse av brevet, jf. forvaltningslovens kap
IV, §§ 28 og 29. Klageinstans er Miljødirektoratet. En eventuell klage skal sendes via
Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø.
Med hilsen
Sveinung Bertnes Råheim (e.f.)
seksjonsleder

Ingvild Gabrielsen
rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.
Kopi per e-post til:
Gildeskål kommune
Regional koordinator Annette Bär
Vedlegg:
1 Om tilskuddsordninga
2 Rapporteringsskjema 2016 - Unnleinn, Indre Kjelling
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