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SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Generelle vilkår:  

Kommunens retningslinjer bygger på en flerårig tiltaksstrategi (2015-2019), forskrift 
om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) fastsatt av Landbruksdeparte-
mentet 04.02.04 og med endringer av 01.januar 2017. I tillegg kommentarer til for-
skriften med rundskriv 2017-13 fra Landbruksdirektoratet. Forskrift om tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i jordbruket er hjemlet i jordloven. Våre retningslinjer bygger i til-
legg på ”Saksbehandlingsrutiner for SMIL og drenering i Oslo og Akershus revidert i 
januar 2018.”  

Formål: 

Formålet er å redusere forurensningen fra jordbruket samt og fremme natur- og kul-
turminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap utover det som kan forventes gjennom 
vanlig jordbruksdrift. 

Virkeområde/Hvem kan søke:  

Prosjektene/tiltakene må utføres på landbrukseiendommer som kan nyttes til jord- og 
skogbruk. SMIL-tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og 
søker produksjonstilskudd. Etter endringer i forskriften av 01.januar 2017, så kan 
også eiere av landbrukseiendommer igjen søke SMIL-tilskudd, selv om jorda er bort-
leid. Det er en forutsetning at det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eien-
dommen på søknadstidspunktet. Søker må også være registrert i enhetsregistret. 
Dersom søker ikke eier landbrukseiendommen som tiltaket skal gjennomføres på, 
må det foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til å gjennomføre tiltaket. 
Tillatelsen må være skriftlig. 
Søker må oppfylle forskrift om produksjonstilskudd og gjødselplanlegging og det skal 
føres plantevernjournal.  
 
Det kan ikke innvilges tilskudd til prosjekt eller tiltak på landbrukseiendommer som 
eies og drives av stat, fylke eller kommune, med mindre tiltaket er et fellestiltak der 
en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.  

Arbeidsfrist:  

1-3 år fra innvilget søknad. Kommunen kan forlenge arbeidsfristen med inntil 2 år, 
slik at samlet arbeidsfrist blir 5 år. Ved ønske om eventuell ytterligere forlengelse, må 
det søkes via Follo landbrukskontor til Fylkesmannen om dispensasjon fra forskriften. 

Vilkår for tilskudd: 

Tilskudd til miljøtiltak gis med bakgrunn i godkjent kostnadsoverslag, hvor tilskuddet 
utbetales etter godkjent regnskap. Tiltaket skal utføres i henhold til plan og godkjente 
typetegninger, dersom dette er aktuelt. Landbrukskontoret kan bistå med type-
tegninger til søker. Ved brudd på vilkår, kan tilskuddet inndras eller eventuelt kreves 
tilbakebetalt.  
 
Dersom kostnadene vedrørende anlegget skulle bli høyere enn det godkjente kost-
nadsoverslaget, er det anledning til å fremme tilleggssøknad med en tilleggsplan. På 
tilleggssøknaden må det komme tydelig frem hva tillegget er, og hvorfor kostnadene 
er blitt større.  
 
Vi anbefaler at gjødselplan, sprøytejournal og kart over jordbruksarealene vedlegges 
søknaden (Landbruksdirektoratets rundskriv 2017-13). 
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Kontroll: 

Landbrukskontoret har hovedansvaret for å kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene 
er i tråd med forutsetningene. 

Fylkesmannen har det regionale ansvaret for at tilskudd på landbruksområdet brukes 
i samsvar med overordnede forutsetninger og forvaltes i henhold til gjeldende lover 
og regler. Fylkesmannen kan gjennomføre forvaltningskontroller i kommunene. 

 

 

Saksgang, prosjektstart og utbetaling av tilskudd 
 
Når kostnadsoverslag, planbeskrivelse og kart er godkjent av landbrukskontoret, 
skrives innvilgningsbrev for tilskudd, som sendes søker. Etter dette kan arbeidene 
igangsettes. Det kan etter forespørsel dispenseres fra oppstarttidspunkt.   
 
Vedtak gir klageadgang etter forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra melding om 
vedtaket er mottatt. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes Fylkesman-
nens Landbruksavdeling gjennom Follo landbrukskontor postboks 183, 1431 Ås. 

 
Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra søker, og det er også mulig 
med delutbetaling av tilskuddet med inntil 75 % forskudd. De siste 25 % kan utbeta-
les når hele planen er utført, kontrollert og sluttregnskapet er godkjent.  
 
Følgende maksimalsatser gjelder for egeninnsats:  

Person Kr/t 300  

Person + traktor og redskap Kr/t 450  

Person + gravemaskin Kr/t 600  

    
 
Tilskuddet vil bli utbetalt til oppgitt kontonummer på søknadsskjema. Utbetalingen 
skjer ved at landbrukskontoret fyller ut og sender inn saldokort til fylkesmannens 
landbruksavdeling, som så utbetaler tilskuddet. Ved brudd på betingelsene, kan til-
skuddet inndras/kreves tilbakebetalt.  
 
Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan foreta stedlig kontroll av 
tiltaket. Stedlig kontroll skal følge bestemmelsene i forvaltningslovens § 15. 
 
Normalt har tiltak mot forurensning førsteprioritet, og slik er det i år også hvor Follo 
har fått ekstra tilskuddsmidler for utbedring av hydrotekniske anlegg. Samtidig så 
fortsetter vi satsingen i vannområdet Morsa 2 som omfatter søndre deler av Ås, 
søndre deler av Frogn, litt av Ski og hele Vestby kommune (avrenning primært til Hø-
lensvassdraget.)  
Innkomne søknader blir behandlet forløpende. 
Det skal avholdes minst ett informasjonsmøte med faglagene i året.  
 
Søkere vil finne informasjon om de aktuelle SMIL-tiltak på landbrukskontorets inter-
nettside www.follolandbruk.no. 

http://www.follolandbruk.no/jordbruk/SMIL.html
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Forurensningstiltak 

Hydrotekniske tiltak 

 

Tilskudd: 
Inntil 70 % tilskudd av kostnadsoverslag i Morsa 2 
Inntil 50 % tilskudd i resten av Follo 
 
Gjelder utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne 
kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp. Vanlig grøfting omfattes ikke av 
ordningen 
 
Det henvises til egen tilskuddsordning når det gjelder grøfting 
    

 
 

 
Aktuelle tiltak kan være: 

 Åpne avskjæringsgrøfter 

 Nye nedløpskummer med utløpsgrøfter 

 Terrengutforming for kontroll med overflatevann/motfall til nedløpskummer 

 Fordrøyningsdam i skog/utmark før inntak i kum mot jordet  

 Grave opp gamle rørgater til nye åpne kanaler 

 Reparasjon og tetting av eldre rørgater 

 Nye rørgater til erstatning for defekte 

 Oppdimensjonering av eksisterende avløp 

 Reparasjon/tetting av koplingskummer 

 Sikring av rørutløp 

 Forbyggingsarbeider, herunder sikring av bunn og sider i kanaler 
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Fangdammer 

Tilskudd:  

Inntil 70 % tilskudd av kostnadsoverslag 
 

 Graving og etablering av selve fangdammen 

 Tømming av sedimentasjonskammer og rensk av våtmarksfilter 
 
Fangdammer i jordbrukslandskapet er et effektivt tiltak for å få renere bekker. 
Renseprosesser i en fangdam omfatter: 

 Sedimentering av partikler og partikkelbundne stoffer 

 Biologisk opptak og omdanning av næringsstoffer 

 Kjemisk binding av næringsstoff til sediment 
 

Bioforsk har gjennom forsøk vist at i middel fjerner fangdammer som utgjør minst 0,1 
% av nedbørfeltet; 70 % partikler, 40 % fosfor og 10 % nitrogen. 

 

 
 
 

Bygningstekniske tiltak  
 
Tilskudd: 
Inntil 35 % av kostnadsoverslag 
 

 Utvidelse av eksisterende husdyrgjødsellager til 12 måneders lagerkapasitet 

 Nye gjødselporter 

 Nye gjødselkummer/lager 

 Tiltak som reduserer avrenning av husdyrgjødsel fra talle, hindre avrenning fra 
utekveer og samleplasser 
 

Maksimalt tilskuddsbeløp i løpet av 5 år er kr 150 000 
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Kulturlandskapstiltak 
 
Tilskudd: 
Inntil 70 % for biologisk mangfold, gammel kulturmark m.m  
Inntil 70 % for tilgjengelighet og opplevelser i landskapet  
Inntil 70 % for kulturminner og kulturmiljøer  
 
Det kan gis inntil kr. 100 000 pr. søknad i tilskudd 

Biologisk mangfold og gammel kulturmark, Kulturminner og kulturmiljøer  

Freda og verneverdige bygninger: 

 

Det kan gis til tilskudd til kulturlandskap som gjennom skjøtsel, vedlikehold og istand-
setting, ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. 
 
Biologisk mangfold og gammel kulturmark:  

 Rydding /istandsetting av gamle beiter  

 Restaurering av gamle slåtteenger  

 Opprensking/utbedring av gårdsdammer m.m. 
 
Tilgjengelighet og opplevelser i landskapet:  

 Opparbeidelse av sammenhengende sti- og turveinett  

 Forenkling av atkomst til utmark og strandsoner 
 

Kulturminner og kulturmiljøer:   

 Freda og verneverdige bygninger som våningshus og driftsbygninger, smier, 
koier og kvernhus 

 Gravhauger, rydningsrøyser, steingjerder, gamle veifar, fe-gater og alléer 
 

 
 
Landbrukskontoret kontakter regional kulturminneforvaltning (Fylkeskommunen) ved 
søknader om istandsettelse av freda og verneverdige bygninger, eller skjøtsel av kul-
turminner. Arbeider må utføres i henhold til godkjenning/tilråding fra kulturminnemyn-
dighet. 
  
 
 

 



RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2017 

Side 7 av 8 

Bekjempelse av fremmede arter 
 
Tilskudd: 
Det kan gis inntil 50 % tilskudd av kostnadsoverslag til bekjempelse av for eksempel: 
 

 Kjempespringfrø 

 Hønsehirse 

 Kjempebjørnekjeks 

 Parkslirekne  
 

Maksimalt tilskuddsbeløp kr. 50 000 pr. søknad/tiltak/prosjekt 

Skjøtsel av kantsoner mellom dyrket mark, skog og vann  

 
Tilskudd: 
Inntil 70 % av kostnadsoverslag og maksimalt kr. 15 pr. løpemeter kantsone 
 
Forutsetninger: 

 Kantsonene må være egnet for skjøtsel og tiltaket må forhåndsgodkjennes 
gjennom søknad (SMIL-skjema), beskrivelse og evt. bilder 

 Det gis tilskudd til maksimum 1500 meter kantsone årlig 

 Søknad om skjøtsel av samme kantsone vil aksepteres etter en omløpstid på 
minimum 10 år 

Skog: 

 En sone på minst 5 meter skal skjøttes ved fristilling av lauvtrær med avstand 
på 2-5 meter 

 Nyetablering av kantsone hvor gran vokser helt ut mot jordet. (Få opp lauv-
skog og øke det biologiske mangfoldet.) Det gis ikke tilskudd til å felle hogst-
moden skog 

Vann og vassdrag: 

 Rydding og tynning av kantsone mot vann og vassdrag skal ikke endre sam-
mensetningen av plantearter 

 Nedraste trær, kvist, avfall og annet som kan føre til oppdemming i vanns-
trengen, bør normalt fjernes, men kan også ligge av hensyn til biologisk mang-
fold 

 Snauhogst av kantsoner er ikke tillatt j.fr. vannressursloven  
 
Det vil legges ut en kantsoneveileder på vår internettside www.follolandbruk.no  
 

 

http://www.follolandbruk.no/
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Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt 
 

Tilskudd:  
Inntil 100 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag 
 
Formålet er å legge forholdene til rette for helhetlige prosjekter over større områder, 
for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. 
Formålet er altså å få i gang prosesser som leder fram til søknader på gode SMIL-
tiltak. 

 
SMIL-midler for Follo landbrukskontor 2018 
 
Tildeling fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i januar 2018: 
 

KOMMUNE SMIL 

Vestby 376 377 

Ski 392 186 

Ås 297 896 

Frogn 160 937 

Nesodden 66 492 

Oppegård 15 581 

Delsum 1 377 309 

Ekstra tildeling *) 1 320 000 

SUM FOLLO 2 697 309 

 
*) Ekstra tildeling på kr. 1 320 000 basert på innmeldt behov i 2017. og disse penge-
ne skal primært gå til hydrotekniske tiltak i hele Follo.  
 

 
 
Ås, 11.04.18 
 
Lars Martin Julseth 
Landbrukssjef 
 


