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 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  

        (Smil-midler) - 2019 

          

                         Søknadsfrist: 15. oktober 2019                  |     

 Hjemmel:  

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket med endring i forskrift om tilskudd til 

spesielle miljøtiltak i jordbruk av 02.04.2004. 

Totalt beløp til tildeling kr.80 000. 

 

NYTT FRA 2019 

Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-

tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket 

Veiledning for søknad, se veiledning nedenfor under avsnitt Andre opplysninger. 

 

Det gis ikke tilskudd til levering og bort kjøring/frakt av landbruksplasten.  

                         Formål  

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. Prosjektene og tiltakene skal 

prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.  

             Hvem kan søke  

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret kan søke. For å få innvilget tilskudd er det vilkår 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 tilskudds-berettiget 

jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også 

søke om tilskudd dersom han har godkjenning fra eier. 

                Tiltak det kan søkes tilskudd til: 

.       Opprydding av gårdene  

Rydding og bort transport av utrangerte innredninger, maskiner og utstyr både i og utenfor 

bygningen(ene). Maks engangstilskudd inntil 70 % av godkjentkostnadsoverslag for 

gjennomføring av tiltaket.  

                                                  Piggtrådopprydding  

Piggtråd skal fjernes som gjerdemateriale og leveres til godkjent mottakssted. Fjerning av 

piggtråd, inntil kr. 10.- pr. meter. Maks engangstilskudd inntil 70 % av godkjente 

kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket.  

Ved søknad om dette, legg ved kart over området tiltaket gjelder. Du kan selv laste ned kart fra: 
http://gardskart.nibio.no/ 

            Ikke prioriterte tiltak  

Eksempel på slike tiltak kan være som; Dekke over eksisterende gjødsellager. Se rundskriv 

2019-14 pkt. 5.2.2 side 18. 
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Andre opplysninger:  

Det gjøres oppmerksom på at kommunen kan justere støtteandelen opp eller ned i forhold til 

søknaden.  

Minste utbetaling til enkelt søker er satt til kr. 5 000,-. Utbetalingen skjer etterskuddsvis etter 

utført tiltak/oppdrag. Dokumentasjon fra mottaksstasjon skal ligge ved anmodning om 

utbetaling av støtte.  

Kommunen kan foreta kontroll av område/gjerdestrekningen som omfattes av tiltaket som det 

søkes støtte til. Ellers gjelder standard vilkår som søkeren gjøres kjent med tilsagnsbrevet om 

tilskudd til Spesielle miljøtiltak i bruket SMIL midler 2019.  

 

Slik gjør du når du skal søke:  

På Landbruksdirektoratets hjemmeside ligger en instruksjonsfilm for søker som viser deg 

hvordan søke.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-

tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#nyttige-tips-til-utfylling-av-soeknad-om-smiil--

tilskudd 

Se for øvrig rundskriv 20019-14 med kommentarer. 

 

Får du problemer eller andre spørsmål, kontakt med Nils Aslak Boine ved avdeling for plan, 

teknisk, miljøutvikling og næring 3. etasje på Rådhuset eller på telefon 920 12 249  
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