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1. Innledning 
 

Vedtaksmyndigheten for miljømidlene innen jordbruket er delegert til kommunene.  

 

Av forskrift for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 4. februar 2004, fremgår at 

kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike 

retningslinjer skal utarbeides i dialog med Fylkesmannen og næringsorganisasjonene lokalt. 

 

Kommunene Overhalla, Namdalseid, Fosnes og Namsos har med virkning fra 01.01.2014 

overført myndighet for blant annet miljømidlene i jordbruket fra kommunene til ”Styre for 

Midtre Namdal samkommune”. I retningslinjene er  ”kommunen” omtalt som ”Midtre 

Namdal samkommune”.  

 

Midlene skal brukes i henhold til gjeldende forskrift: 

- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket fastsatt av 

Landbruksdepartementet 4. februar 2004 og Forskrift om endring av forskrift 4. februar 

2004 nr. 448, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. desember 2016. 

Forskriftene har hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova) § 3 og § 18. 

 

I tillegg skal midlene brukes iht. enhver tid gjeldende rundskriv fra Landbruksdirektoratet. 

 

 

2. Tilskuddsregler 
 

Følgende kan søke tilskudd: 

- Foretak der det foregår tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og 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 innvilges tilskudd etter SMIL-forskriften. 

- Det ytes ikke tilskudd til allerede gjennomførte tiltak. 

 

Midtre Namdal samkommune fastsetter hvilke prosjekter som kan få tilskudd og hvor stort 

tilskuddet kan være for tiltak som nevnt i punktene 2.1 – 2.3  under. 

 

 

2.1 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 
 

Tiltak: 

- Det kan gis tilskudd til planlegging og registreringer i forbindelse med fellestiltak 

- Planene skal lede frem til konkrete tiltak 

- Større informasjons- og markedsføringstiltak kan ikke støttes av denne ordningen 

- Planlegging/registreringer som gjennomføres av offentlige myndigheter i forbindelse med 

offentlig planarbeid, er ikke tilskuddberettiget 

Tilskudd: 

- Det kan gis engangstilskudd med inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag 

- Tilskuddet avgrenses til kr 200.000 pr prosjekt 

Vilkår: 

- Det kan settes vilkår vedrørende organisering og gjennomføring av prosjektet 

- Det kan settes krav om årlig rapportering om framdriften i prosjektet 

 



 3 

2.2 Kulturlandskapstiltak 

 

2.2.1 Bevare og fremme biologisk mangfold 
 

Tiltak: 

- Tilskudd skal bidra til tiltak for å bevare livskraftige bestander av planter og dyr og 

opprettholde leveområder og spredningsveier for ville planter og dyr i eller i tilknytning til 

jordbrukslandskapet 

- Det kan søkes om tilskudd til rydding, skjøtsel, vedlikehold, restaurering og begrensede 

investeringer som vil utgjøre en merkostnad eller merarbeid i forhold til det en kan regne 

med ved vanlig jordbruksdrift 

Tilskudd: 

- Det kan gis tilskudd på inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag 

Vilkår: 

- Det kan settes vilkår om skjøtsel og skjøtselens innhold av arealet i minst 10 år etter at 

tilskuddet er utbetalt 
 
 

2.2.2 Holde gammel kulturmark i hevd 
 

Tiltak: 

- Tilskudd skal bidra til tiltak for å ta vare på gammel kulturmark, biologisk mangfold 

knyttet til kulturmarka og et åpent og særpreget landskapsbilde. Arealene skal holdes i 

hevd og driftsformer videreføres på gamle kulturmarksområder som har gått ut av drift. 

- Det kan søkes om tilskudd til rydding, skjøtsel, vedlikehold, restaurering og begrensede 

investeringer som vil utgjøre en merkostnad eller merarbeid i forhold til det en kan regne 

med ved vanlig jordbruksdrift  

- Arealet må som helhetsinntrykk ha et tydelig preg av å være gammel kulturmark. Areal 

som har grodd igjen til å bli skogsmark som har erstattet den gamle kulturmarksfloraen, 

gis normalt ikke tilskudd 

Tilskudd: 

- Det kan gis tilskudd på inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag 

- Når tiltaket gjelder områder som er registrert med nasjonal eller regional verdi i offentlige 

registreringer eller innehar særlig verdifulle  kulturlandskapselementer som for eksempel 

kulturminner, kan det gis tilskudd på inntil 70 % av godkjent kostnadsgrunnlag. 

Vilkår: 

- Det kan settes vilkår om skjøtsel og skjøtselens innhold av arealet i minst 10 år etter at 

tilskuddet er utbetalt 
 

 

2.2.3 Fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet 
 

Tiltak: 

- Tiltak skal bedre muligheten for ferdsel til fots og opplevelse av jordbrukets 

kulturlandskap gjennom friluftsliv og rekreasjon. Vei og stinett i skog og utmark kan 

innlemmes i tiltaket der de bidrar til gode helhetsløsninger, eller der dette er gamle 

ferdselsårer som har kulturhistorisk verdi. 

- Det gis ikke tilskudd til tiltak for å legge forholdene til rette for ferdsel med motorkjøretøy 

Tilskudd: 

- Det kan gis tilskudd på inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag 

Vilkår: 

- Det kan settes krav om avtale om bruk og vedlikehold av stien før tilskudd utbetales 
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- Det kan settes krav om skriftlig samtykke fra alle som har eiendommer som berøres av 

tiltaket 

- Stien skal være åpen for allmenn ferdsel til fots og sykkel 

- Søknader om arbeid på antatt verneverdige veier/ferdselsårer må legges fram for 

kulturminnemyndighet for vurdering 
 

 

2.2.4 Bevare kulturminner og kulturmiljøer 
 

Tiltak: 

- Tiltak skal bidra til skjøtsel av vegetasjon på og omkring kulturminner og kulturmiljøer, 

og tiltak som vedlikehold, istandsetting, bevaring og planlagt bruk av kulturminner og 

kulturmiljøer som er del av jordbrukets kulturlandskap. 

 Tilskudd: 

- Det kan gis tilskudd på inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag 

Vilkår: 

- Det kan settes vilkår om skjøtsel og skjøtselens innhold av arealet i minst 10 år etter at 

tilskuddet er utbetalt 

- For områder og objekter som er vernet etter kulturminneloven, forutsettes det at tiltaket 

planlegges  i samråd med og godkjennes av lokal/regional kulturminneforvaltning 

- Istandsetting og vedlikehold av kulturminner skal skje etter de prinsipper 

kulturminneforvaltningen legger til grunn 
 

 

2.2.5 Bevare freda og verneverdige bygninger 
 

Tiltak: 

- Tiltak skal bidra til istandsetting og vedlikehold av freda og verneverdige bygninger i 

landbruket, herunder seterbebyggelse, som bør bevares etter antikvariske metoder og 

prinsipper 

- Bygningen(e) skal være ansett som viktig å bevare på grunn av et helhetlig bygningsmiljø 

eller særegenhet og sjeldenhet i området. Det skal også tillegges vekt at bygningen(e) er 

viktig for landbruksdrifta eller annen næringsvirksomhet på eiendommen(e). 

- Tilskuddet skal være knyttet til grunnarbeid og utvendige påkostninger på bygninger som 

hører til eiendommen. Det gis ikke tilskudd til flytting av bygninger. 

Tilskudd: 

- Det kan gis tilskudd med inntil 35% av godkjent kostnadsoverslag 

- For driftsbygninger som er i bruk i den ordinære drifta kan det gis tilskudd med inntil 25 

% av godkjent kostnadsoverslag. 

- Maksimalt tilskudd pr prosjekt er kr 200.000,- over en periode på 5 år fra tilskudd er gitt. 

Det gjøres fradrag for investeringstilskudd som er utbetalt over BU-ordningen i 

forbindelse med samme bygning de siste 5 år. 

Vilkår: 

- Arbeidet skal skje etter prinsipper kulturminneforvaltningen legger til grunn 
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2.3 Forurensningstiltak 

 

2.3.1 Hydrotekniske anlegg 
 

Tiltak: 

- Det kan gis tilskudd til utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg for å hindre 

erosjon på jordbruksarealer og i vannløp og avrenning av næringssalter fra 

jordbruksarealer. For utdypende informasjon om aktuelle tilskuddberettigede tiltak vises 

det til faktaark utarbeidet av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

- Det gis ikke tilskudd til utbedringsarbeider som skyldes mislighold av vedlikeholdsansvar 

i opprinnelig plan 

- Ordinær grøfting og kanalisering omfattes ikke av ordningen 

 

Tilskudd: 

- Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent tilskuddsgrunnlag.  

 

Vilkår: 

- Tiltaket må ikke komme i konflikt med verdifulle biotoper eller kulturminner 

- Tiltaket må gjennomføres med bruk av typetegninger, bruks- og leggeanvisninger fra 

materialleverandør, tekniske retningslinjer og standarder, når tiltakets art krever dette 

- Tiltak i åpent vassdrag må avklares i forhold til lovverk som vedrører vassdrag, som 

Vannressursloven og Lov om innlands- og ferskvannsfisk. Forholdet til Granneloven og 

Plan og bygningsloven må også avklares. 

- Ved åpning av tidligere lukka løp, skal det etableres vegetasjonssone på hver side av løpet 

i samsvar med kravet i forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd, dvs minst 2 m målt 

horisontalt ut fra flomvannsnivå. 
 

 

 

2.3.2 Miljøplantinger 
 

Tiltak: 

- Det kan gis tilskudd til leplantinger som omfatter etablering av varig vegetasjon som le for 

å beskytte jordbruksområder og for å bedre klimaet for plantedyrking og husdyrhold 

- Det kan gis tilskudd til klimaplantinger som omfatter etablering av vegetasjon for å skape  

bedre arbeidsmiljø, trivsel og vern av bygninger 

- Det kan gis tilskudd til etablering av vegetasjonssoner for å fange opp bl.a. jord og 

næringsstoffer, og redusere skadelig virkning av erosjon og arealavrenning, i skråninger, 

langs bekker, sjøer og lignende. Vegetasjonssoner er ugjødsla kantsoner med gras, urter, 

busker og trær langs vann/vassdrag 

 

Tilskudd: 

- Det kan gis inntil 70% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Redusert tilskuddsats kan 

vurderes ved enkelttiltak. 

- Tilskuddsgrunnlaget må være minst kr 20 000,- 

Vilkår: 

- Det skal benyttes plantematerialer som er klimatilpasset, har lokal eller egnet herkomst og 

sort, og har god evne til naturlig foryngelse 

- Med søknaden skal det følge en plan for nødvendige skjøtselstiltak i forbindelse med 

etablering av planter for minst 10 år etter anleggsperioden 
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2.3.3 Økologiske renseanlegg 
 

Tiltak: 

- Det kan gis tilskudd til etablering av fangdammer og våtmarker for å øke vannets 

selvrensningsevne 

- Fangdammen skal filtrere vann fra jordbruksområder 

Tilskudd: 

- Det kan gis inntil 70% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag 

Vilkår: 

- Anlegget skal ha en vegetasjonssone på min 2 meter. Det skal benyttes plantematerialer 

som er klimatilpasset, har lokal eller egnet herkomst og sort, og har god evne til naturlig 

foryngelse 

- Med søknaden skal det følge en plan for nødvendige skjøtselstiltak i forbindelse med 

etablering av planter for minst 5 år etter anleggsperioden 
 
 

2.3.4 Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende 

driftsbygning eller driftsopplegg 
 

Tiltak: 

- Det kan gis tilskudd til kjøp/bygging og installering av høytørkeanlegg på 

landbrukseiendommer som produserer høy for salg på erosjonsutsatt areal. 

- Det kan gis tilskudd til bygging av oppsamlingsanlegg for gjødselvann fra veksthus for 

rensing eller resirkulering eller for senere spredning på jordbruksarealer.  

- Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere eller hindre avrenning fra husdyrgjødsel i 

utekveer og samleplasser for beitedyr og avrenning fra rundballer i eksisterende 

driftsopplegg 

- Det gis ikke tilskudd  til maskiner eller løst teknisk utstyr i forbindelse med tiltak til 

særskilte bygningsmessige miljøtiltak 

- Maksimalt tilskuddsgrunnlag er kr 200.000,- med mindre det er muligheter for 

finansiering gjennom BU-midler 

Tilskudd: 

- Det kan gis inntil 35% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag 

Vilkår: 

- Høytørkeanlegg skal bare omfatte selve tørkeanlegget, og ikke bygningsmessige tiltak 

utenom dette (tak, vegger m.v.) 

- For høytørkeanlegg forutsettes det at grasarealet som er merket av på kart i søknaden 

benyttes til grasproduksjon i minst 10 år fra tilskudd er utbetalt. Enga kan fornyes i 

perioden. 

 

 

2.3.5 Omlegging til ekstensiv planteproduksjon 
 

Tiltak: 

- Omfatter omlegging fra åpen åker til grasproduksjon med redusert gjødslingsintensitet og 

fravær av plantevernmiddelbruk i minimum 10 år 

- Tiltak kan omfatte planlegging av framtidig drift, gjerding av omlagt og naturlig 

tilliggende areal, framføring av drikkevann, tilplanting for å gi skygge og le for beitedyr 

og evt andre omleggingskostnader. 

- Forurensingstilstanden til nærmeste vassdrag skal tillegges vekt ved prioritering av søknad 

Tilskudd: 

- Til  etablering kan det gis inntil 70 % tilskudd av godkjent kostnaddsoverslag 
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Vilkår: 
- Arealet bør være klassifisert til å ha stor eller svært stor erosjonsrisiko, j.fr. Veileder for 

prioritering av arealer for tilskudd til endret jordarbeiding, Jordforsk 1992, 2. utgave. 

 

 

3.    Andre bestemmelser 
 

3.1 Søknad 

Søknadsfrist til Midtre Namdal samkommune er 1. mai. 

Det skal nyttes søknadsskjema som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet. Til søknaden skal 

det vedlegges en plan der miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og der det redegjøres for 

målene med tiltaket. 

Søker må ha gjødslingsplan og sprøytejournal, samt kart over alt eid og leid jordbruksareal 

som foretaket til enhver tid disponerer, klart ved søknadstidspunktet. Denne dokumentasjonen 

skal være tilgjengelig, men må ikke vedlegges søknaden. Dersom arealene er leid bort, må 

søker likevel kunne dokumentere at dette foreligger for det utleide arealet. 

Søknader som foreligger til behandling etter at årets disponible ramme er brukt opp, overføres 

til neste år for behandling i h.h.t. ny ramme. 

 

3.2 Utbetaling 

Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når Miljø og 

landbruk har mottatt dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår gitt i 

vedtaksbrev. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon 

etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres. Minst 25% av tilskuddet holdes 

tilbake inntil arbeidet er fullført og godkjent. 

 

3.3 Administrasjon, klage og dispensasjon 

Miljø- og landbruksforvaltningen kan prioritere mellom tiltak innenfor tildelt tilskuddsramme, 

har tildelingsmyndighet og avgjør søknaden. 

 

Vedtak fattet av Miljø- og landbruksforvaltningen kan påklages til fylkesmannen, jf. Lov av 

10. februar 1967 om behandlingen av forvaltningssaker (forvaltningsloven) kap. IV. 

 

Fylkesmannen kan i særlige tilfelle dispensere fra reglene i forskriften. 

 

 


