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Spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL) 
 

Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  

for Aure kommune 2020-2023 
 

Retningslinjene er vedtatt i hovedutvalg for kommuneutvikling 11.03.2020 

 

 

 

Formålet med tilskuddet er å fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap 

og redusere forurensningen fra jordbruket, utover 

det som kan forventes gjennom vanlig 

jordbruksdrift. 
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Vilkår for søknad 

  

 

Tilskudd kan gis foretak som har en tilskuddsberettiget produksjon på sin 

eiendom. Dersom søker ikke er eier av eiendommen må det foreligge en skriftlig 

tillatelse fra grunneier. 

 

Tilskudd kan også innvilges eier av landbrukseiendom dersom det foregår en 

produksjon på eiendommen som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd.  

Aure kommune vil prioritere søknader fra foretak i aktiv drift.  

Det må foreligge godkjent gjødslingsplan og journal som viser bruk av 

plantevernmidler.  

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. 

Frist for gjennomføring av prosjekt er 3 år fra innvilget tilskudd. Kommunen 

kan etter søknad forlenge gjennomføringsfristen til 5 år fra tilskuddet ble 

innvilget.  
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Det kan gis tilskudd til: 

 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt 

 Tilskudd til kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak  

 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

Tiltak Tilskuddssats 

Fellestiltak  

 Knyttet til landskap og miljø 

 I et geografisk avgrensa område  

 I områder med landbruksdrift 

 Helhetlig 

miljøsatsing/landskapsutvikling 

Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 

Kan ses i sammenheng med tilskudd til tiltak 

i beiteområder.  

 

Kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak 

Tiltak Tilskuddssats 

Kulturlandskapstiltak 

 Ivareta biologisk mangfold og 

gammel kulturmark 

 Fremme tilgjengelighet og 

opplevelseskvalitet 

 Bevaring av kulturminner og 

kulturmiljøer 

 

Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 

Inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag.  

 

Inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag 

Forurensingstiltak 

 Avrenning til vann – eks: 

rundballelager, plastring av bekk, 

gjenåpning av bekkelukking m.m.  

 Utslipp til luft – eks: tett dekke/tak 

over gjødselkum. 

 

 

 

Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 

 

Prioriterte tiltak i Aure kommune: 

 Ivareta biologisk mangfold og gammel kulturmark: 

- Rydding av gammel beitemark/kulturmark og ny/vedlikehold av 

inngjerding av slike i forbindelse med rydding.  

- Fjerning av gammel netting- og piggtrådgjerde. Stilles som krav for 

tilskudd ved ny inngjerding/vedlikehold av gjerde.  

 Forurensingstiltak: 

- Plastring av bekk 

- Rundballelager med oppsamlingskum for å hindre avrenning til vann. 

Eventuelt infiltrering av pressaft i sandgrøft. NB: ha fokus på 

plasthåndtering og mulighetene for innsamling (f.eks. Retura).  
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Ulike satser ved søknad 

Type arbeid Sats til kostnadsoverslag 

Egeninnsats  350 kr pr. time 

Egeninnsats m/motorsag o.l. 400 kr pr. time 

Egeninnsats bruk av 

traktor/gravemaskin 

600 kr pr. time 

Fjerning av piggtrådgjerde inkl. 

eventuelt nettinggjerde  

20 kr pr. meter  

 

Søknad  

Søknad sendes elektronisk  via Altinn, landbruksdirektoratet eller kommunenes hjemmeside.  

Søknadsfrist for 2020 er 1.april. Fra 2021 settes søknadsfristen til 15.mars.  

Eventuelle restmidler etter første søknadsrunde vil annonseres.  

NB: Husk krav om vedlegg som kommer fram av søknadsskjema. 

Retningslinjene er utarbeidet i samsvar med forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

og Rundskriv 2019-14 «Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

(SMIL)». Retningslinjene er ikke uttømmende, men tiltakene er prioritert i samråd med faglagene i 

landbruket og utmarksbeitelaget i Aure kommune.  

Søknader kan avslås dersom tildelt ramme fra Fylkesmannen ikke strekker til. Ny søknad kan sendes 

neste år.   

 

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Aure kommune. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema
https://www.aure.kommune.no/tjenester/naring-skatt-og-avgift/landbruk/sok-om-tilskudd/smil-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448

