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Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
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Formålet med forskriften (SMIL) 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra 
jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 
 
 

 
 
 

Søker må kunne dokumentere fullstendig miljøplan med gjødselplan, sprøytejournal og 
kart over alle skifter som disponeres. I tillegg skal det legges ved en plan der det 
omsøkte miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og der det redegjøres for målene med 
prosjektet eller tiltaket.  Dette kan dokumenteres ved at miljøplanen legges fram samtidig 
med søknaden, ev. at det legges en kopi av planen.       

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. For å få innvilget tilskudd er det 
vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en 
tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. 

Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives 
tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det 
tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd dersom han har godkjenning fra 
eier. 

Det er mulig å sende søknad for fellestiltak, eks. i et beitelag eller grunneierlag. I slike 
tilfeller må en representant for laget søke på vegne av laget. Denne søkeren må være 
berettiget produksjonstilskudd. Vedkommende må da legge fram sin miljøplan ved 
søknad. 



Retningslinjer SMIL for Røros og Holtålen  

 
Søknaden sendes via AGROS, elektronisk søknadssystem. 
 
Slik gjør du:  

• Gå til siden www.altinn.no på internett  
• Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende 
• Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson 

dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson 
• Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) eller 

Tilskudd til drenering i jordbruket. 
• Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er 

eksempelvis obligatorisk).   
• Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for 

tiltaket ligger i. 
 
Søknaden skal inneholde opplysninger om: 

• Formålet med tiltaket/tiltakene. 

• Planer: tiltakets omfang, framdriftsplan, arbeidsbeskrivelse, tegninger m.m. 

• Kartfestet oversikt over miljøverdiene på landbrukseiendommen (tidligere 
miljøplan trinn 2).  

• Spesifisert kostnadsoverslag og finansieringsplan 
 

Annen informasjon: 

• Søker må kunne dokumentere gjødselplan, sprøytejournal og kart over alle 
skifter som disponeres, dvs. at vilkårene i §§ 2, 3 og 4 i forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er oppfylt.  

• Eventuelt fotografier som viser arealer, bygninger og/eller elementer det søkes 
tilskudd for. 

• Skriftlig godkjenning/avtale fra landbrukseiendommens eier, dersom det er en 
annen enn søker.  

• Leiekontrakter, dersom jorda er bortleid. 

• Skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak.  

 

Søknad sendes til kommunen.  Søknadsfrist 1. Mai 
Søknaden skal registreres inn i den kommunen der tiltaket ligger. 

 
 

Veiledende priser til bruk ved søknad: 
 
Type arbeid            Veiledende pris:  
 
Egeninnsats arbeid       250,- pr time 
 
- Bruk av egen traktor inkl redskap og sjåfør              500,- pr time (eks.mva) 
 
 
Rydding av beite/slåtteareal:                1000  – 5000,-  per daa 
(Sats vurderes ut fra terreng mengde vegetasjon som skal ryddes)                                                                                
 

http://www.altinn.no/
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Det kan gis tilskudd til:  
 
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, eks. 
Det kan gis tilskudd til ulike kostnader til planlegging, registreringer og tiltrettelegging for 
større fellestiltak.  
Formålet med slike prosjekter er å legge forholdene til rette for større helhetlige 
prosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. Slike 
planleggings- og tilretteleggingsprosjekter bør lede fram til gode og konkrete 
kulturlandskaps- og forurensningstiltak. 
 

Planleggingsprosjekter, teknisk planlegging, også hos enkeltsøkere, ved større 
prosjekter.Tilskuddsats : - inntil 100 % 

 
Kulturlandskapstiltak, eks. 

• Rydding og istandsetting av gamle beiter, kulturmark og slåttelandskap 

• Istandsetting og bevaring av verneverdige eller særegne bygninger og 
kulturminner/kulturmiljøer  

• Pollinerende insekter (nytt tiltak) 
 

Tilskuddsats:  

Inntil 70 % for fellestiltak og tiltak som kommer allmennheten til gode 

Inntil 50 % for øvrige kulturlandskapstiltak 

 
Forurensningstiltak, eks: 

• Avskjæringsgrøfter for å hindre sig i grunnen og hindre overflatevann å renne inn 
på dyrka mark. Ses i sammenheng med dreneringstilskudd, gjelder både nye 
avskjæringsgrøfter og opprensking av gamle 

• Utbedring av hydrotekniske anlegg på gardsbruk  

• Tiltak for etablering, skjøtsel og/eller bevaring av kantvegetasjon langs elver, 
bekker og åpne kanaler  

• Dekke på gjødselkum (nytt tiltak) 
 

Tilskuddsats:  

Inntil 70 % for fellestiltak  

Inntil kr 30,- per løpemeter for avskjæringsgrøfter og inntil 50 % for utbedring av øvrige 

hydrotekniske anlegg på gårdsbruk 

Inntil 50 % for øvrige forurensningstiltak 

 


