
Disse retningslinjer er fastsatt med hjemmel i forskrift om tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket jf. forskriften § 4 og §5 av 4.2.2004 – sist endret 

20.12.2019.  

Det er kommunen som etter forskriften fatter vedtak om tildeling av tilskudd. 

Retningslinjene ble vedtatt av utvalg for teknikk, landbruk og miljø 14. 

november 2017 

 

Formålet 

Smil-midlene skal prioriteres på bakgrunn av lokale miljømessige behov og 

utfordringer. For at formålet med SMIL – ordningen ivaretas og er i tråd med 

forskriften, skal kommunen utarbeide retningslinjer som munner ut i konkrete 

og synlige tiltak for og i omgivelsene, for å ivareta eller styrke i hovedsak det 

biologiske mangfoldet og jordbrukets kulturlandskap 

 

Følgende retningslinjer vil veie tungt ved prioritering av søknader om tilskudd 

til tiltak for å ta vare på biologisk mangfold, gammel kulturmark, kulturminner, 

ferdselsveier, verneverdige bygninger og hydrotekniske tiltak i SMIL-

ordningen: 

 Alle tiltak for et større område på tvers av eiendomsgrenser vil oftest gi en 

bedre totalløsning der helheten blir tatt bedre vare på. Slike søknader vil 

derfor bli prioritert svært høyt og bli prioritert foran enkelttiltak. 

 Større tiltak vil normalt bli prioritert framfor mindre med tilsvarende 

innhold. 

 Tilskudd skal bidra til gjennomføring av tiltak utover det som kan 

forventes ved vanlig landbruksdrift. Å følge lovpålagte krav som gjelder 

kulturlandskap eller forurensing, regnes som en del av den ordinære 

jordbruksvirksomheten og det legges til grunn at slike tiltak ikke 

prioriteres for tilskudd.  

 

Følgende tiltak kan gis tilskudd: 

 

Gammel kulturmark – tilskuddssats inntil 100%  

Formål: 



Ved å ta vare på de gamle slåtte- og beitemarkene tar en samtidig vare på 

artsmangfold (biologisk mangfold) 

Tiltak som etablerer, restaurer, utbedrer og skjøtter gammel kulturmark, 

herunder gammel slåtte- og beitemark. 

 

Kulturminner og kulturmiljø i jordbrukets kulturlandskap – tilskuddssats 

inntil 70 % 

Formål: 

Ta vare på gamle tradisjoner, historie og kultur ved å legge til rette for 

opplevelser og kunnskapsformidler.  

Tiltak som øker tilgjengelighet og opplevelser i jordbrukets kulturlandskap 

gjennom kunnskapsformidling og visuelt. 

 

Forurensingstiltak – tilskuddssats inntil 70 % 

Formål: 

Redusere risikoen for forurensing fra jordbruket. Redusere risikoen for 

erosjon på jordbruksarealer.  

Tiltak som reduserer risiko for erosjon på jordbruksarealer og forurensing fra 

jordbruket til jord, luft og vann utover det som kan forventes av vanlig 

jordbruksdrift. 

 

Planleggings – og tilretteleggingsprosjekt – tilskuddssats inntil 100 % 

Formål: 

Gi en helhetlig miljøgevinst innenfor et kulturlandskapsmiljø på tvers av 

eiendomsgrenser 

Tiltak som har stor kunnskapsverdi, opplevelsesverdi eller bruksverdi og som 

øker tilgjengeligheten og opplevelser i et større område eks. grend eller 

vassdrag. 

 

Generelle vilkår  

I § 3 i forskriften (endret 1.1. 2020) står det blant anna: 



Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkårene i forskrift av 19. 

desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløysertilskudd 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 § 4 og § 5. Tilskudd kan også innvilges eier av 

landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon på 

landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for tilskudd etter forskrift 

19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløysertilskudd i 

jordbruket.  

(...) 

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

gjødselplanlegging. Det skal føres journal over plantevernmidler som 

brukes, med opplysning om navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for 

behandling og dosen som er brukt, samt området og vesten som 

plantevernmiddelet bel brukt på. Søker må videre har kart over 

jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, samt andre arealer 

som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er 

påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for 

biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer 

og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og 

beskrevet. 

Dersom arealene er leid bort må søker likevel kunne dokumentere at 

vilkårene i første og tredje ledd er oppfylt. 

 (...) 

Kommunen kan sette ytterligere vilkår for innvilgelse av tilskudd jf. § 3 femte 

ledd i forskriften. 

 

Nærmere om tilskuddsprosenten 

Rammen for tildeling av økonomiske midler fordeles av fylkesmannen på 

bakgrunn av innmeldt behov fra kommunene. På grunn av at de økonomiske 

midlene er begrenset kan gode prosjekter få avslag. Disse står fritt til å søke om 

tilskudd påfølgende år.  

Etter forskriften kan det gis tilskudd inntil 70 % til kulturlandskapstiltak og 

forurensingstiltak. For planleggings- og tilretteleggingstiltak og tiltak som tar 

vare på og legger til rette for biologisk mangfold (gammel kulturmark), kan det 

gis tilskudd med inntil 100 %.  



Tilskuddsprosenten kan variere etter følgende prinsipp: 

 Tiltak av stor allmenn, kulturell- og kunnskapsverdi med liten mulighet 

for inntekt vil normalt få høy tilskuddsprosent. 

 Fellestiltak vil normalt få større tilskuddsprosent enn enkelttiltak. 

 


