
 

     

  
  

Strategi for fordeling 

av tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket 

( SMIL ) 2023 - 2026 

  

  

For Vefsn kommune   

Sammendrag   
Arbeidsdokument for å årlig kunne fordele midlene  

til spesielle miljøtiltak i jordbruket.    
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Formål, lovverk og saksbehandling  
  

Formålet med tilskuddet  

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

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover 

det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra 

lokale målsetninger og strategier.   

  

Kommunen har forvaltningsansvar for spesielle miljøtiltak i jordbruket, og midlene tildeles som en 

årlig disposisjonsramme fra Statsforvalteren. Tildelingen skal skje på grunnlag av flerårige strategier 

fra kommunens side. Denne strategien er utarbeidet med innspill fra aktive drivere i næringa.   

  

Lovverk og føringer   

- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  

- Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland  

- Veileder for den aktuelle søknadsomgangen  

  

Vilkår for å kunne søke SMIL-midler  

- Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 

1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Det må 

foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak 

som nevnt i denne forskriften § 4og § 5.   

- Eier av landbrukseiendommen kan innvilges tilskudd selv om vedkommende ikke har slikt 

foretak, dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen etter forskrift 

19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.  - 

 Søker må oppfylle vilkår i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging.   

- Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og 

oppbevaring av journal i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og 

føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67.   

- Dersom arealene er leid bort må søker likevel dokumentere at vilkårene om 

gjødslingsplanlegging og forskrift om plantevernmidler er oppfylt.   

- Det innvilges normalt ikke tilskudd til prosjekter eller tiltak som er påbegynt eller utført.   

  

Søknadsfrist  

Søknadsfristen skal settes i god tid før veksesongen hvert år.   

  

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
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Saksbehandling  

Kommunen søker om å få tilskudd til ordningen fra Statsforvalteren en gang i året. Søknadene 

behandles politisk av kommunen og i Landbruksdirektoratets systemer. Statsforvalteren er 

klageinstans.   

  

Tiltaksstrategi, hvilke prosjekter skal prioriteres i perioden  
  

Tiltak som reduserer forurensning og har positive miljøeffekter skal prioriteres først, deretter 

prioriteres tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer. Godt gjennomarbeida søknader vil 

kunne prioriteres høyest, uavhengig av tiltakskategori.   

Prioritet 1   

-  Forurensningstiltak o Erosjonssikring av elve- og bekkekanter med for 

eksempel beplanting o Flomdempende tiltak  

o Tiltak for å redusere utslipp til luft, for eksempel tak over eksisterende gjødselkum  

o Gjenåpning av bekkelukkinger o Fjerning av fremmede, skadelige arter   

o Fjerning av gammelt skrot og søppel samt plast fra og rundt vannveier. Søknaden 

må inneholde bilder av det som skal fjernes.    

  

Prioritet 2  

-  Kulturlandskapstiltak  o Tiltak for å ivareta og fremme trua natur, utvalgte 

naturtyper og prioriterte arter.  

Arealene bør være registrert i naturbase, eventuelt være under registrering.   

o Tilrettelegging for pollinatorer, f.eks ved aktiv bruk av slåttemark  

o Rydding og istandsetting av gamle beiter. Det vil bli satt vilkår om at det skal beites i 

minst 5 år etter istandsetting. Dersom det ikke blir brukt som beite i minst 5 år, kan 

tilskuddet kreves tilbakebetalt.   

o Rydde kratt og skog slik at kulturminner og kulturmiljøer blir synlige og kan skjøttes 

gjennom beiting og slått.   

o Skjøtsel, vedlikehold og restaurering av feks: verneverdige bygninger på gårdstun, 

rydningsrøyser, tre- og steingjerder, gamle veier, stier, tre- og steinbroer med mer.   

o Rydding, etablering og merking av stier/løyper i tilknytning til jordbrukets 

kulturlandskap.   

o Porter, gjerdeklyv og andre tiltak for tilrettelegging i kulturlandskapet.   
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Retningslinjer for timesatser på eget arbeid som en del av egenandelen  

For å sikre likebehandling er det satt satser for eget arbeid og arbeidstimer. Dersom det er brukt 

andre satser kan kommunen korrigere disse når søknaden behandles. Satser som godtas:   

 Arbeidsart  Timesats   

Eget arbeid per time   Maks 350 kr  

Eget arbeid med lett utstyr per time  Maks 450 kr     

Arbeid som inkluderer maskiner, f.eks 

gravemaskin  

Maks 800 kr   

  

Tilskuddsprosent  

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter støttes med inntil 100 % av godkjent 

kostnadsoverslag.   

Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak støttes med inntil 70 % av godkjent 

kostnadsoverslag og for særskilte tiltak som ivaretar biologisk mangfold kan det ytes tilskudd på inntil 

100 % av godkjent kostnadsoverslag.   

Tilskudd til fjerning av skrot og søppel som leveres på godkjent mottak støttes med maks 70 %, inntil 

20 000 kr.   

Maks tilskuddssum på et tiltak er 200 000 kr.   

   


