
 

TILTAKSSTRATEGI OG 
RETNINGSLINJER FOR 
TILSKUDD TIL SPESIELLE 
MILJØTILTAK I 
JORDBRUKET 

 
RINGSAKER KOMMUNE 
 2020-2023



 

TILTAKSSTRATEGI OG 
RETNINGSLINJER, 2020-2023. 

 
TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I 
JORDBRUKET, RINGSAKER KOMMUNE.

 
 

Tilskuddsordningen for spesielle miljøtiltak 

har som formål å fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensningen 

fra jordbruket. Tilskudd etter denne 

ordningen skal gis til tiltak på 

landbrukseiendommene i kommunen som 

går ut over det som kan forventes som en del 

av den vanlige jordbruksdriften. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalj fra seterfjøs i Ringsakerfjellet,  
Foto: Øyvind Håland. 

 

Erfaring fra perioden 2014-2019 
 
I perioden 2014-2019 er det innvilget SMIL-tilskudd 

for omlag 8 mill. i Ringsaker. Det er behandlet 141 

søknader hvorav 23 er avslått. Den største andelen 

av tilskuddssummen har gått til bevaringstiltak av 

verneverdige bygninger, samt tilskudd til gammel 

kulturmark. Tilskuddsordningen har i denne 

perioden bidratt til en rekke gode tiltak som bidrar 

til biologisk mangfold, fremme ferdsel i jordbrukets 

kulturlandskap, og bevaring av kulturminner og 

verneverdige bygninger. Kommunen utarbeidet i 

perioden 2015-2017 sin kommunedelplan for 

kulturminner og kulturlandskap. Denne planen har 

blitt brukt som hjelp til prioriteringen av sakene som 

er kommet inn de to siste årene. Det vurderes at 

tilskuddsmidlene i stor grad er benyttet i henhold til 

lokale vedtatte mål og strategier for perioden, og at 

man i samråd med den nye kommunedelplanen kan 

spisse dette ytterligere de neste tre årene.  

 

I 2018 ble Helgøya valgt til Utvalgt kulturlandskap 

i jordbruket, med sitt gamle og grøderike 

kulturlandskap. Som utvalgt kulturlandskap 

medfører dette at grunneierne på Helgøya kan søke 

om midler til tiltak innenfor utvalgt kulturlandskap 

Helgøya.  Disse midlene kan i enkelte tilfeller 

sammenfalle med SMIL-midlene, og må derfor ses i 

sammenheng. 

 

Erfaring fra inneværende periode med SMIL-

ordningen er at antall søknader har ligget på rundt 

20 stk i året, med en liten reduksjon i antallet de to 

siste årene av perioden. Mange tiltak har blitt 

gjennomført på en god måte, men det har også blitt 

inndratt midler og utsatt arbeidsfrister. I 

overgangen til nytt søknadssystem for SMIL-

ordningen, ble det i 2018 ryddet opp i gamle saker. 

Dette medførte inndragning av midler fra flere saker 

enn hva som har vært normalt. 

 

Dagens søknadssystem med et digitalt 

søknadsskjema som har flere momenter som må 

vurderes og beskrives, kan være med på å bidra til at 

det kommer inn mer gjennomarbeidede søknader, 

som i større grad vil bli gjennomført. 

 

Ordningen med at faglagenes representanter har 

deltatt på årlige møter under søknadsbehandlingen 

har blitt videreført. Slike møter medfører at 

søknadsbehandlingen får en god lokal og faglig 

forankring som er viktig i en slik tilskuddsordning. 

Faglagene har også bidratt med innspill til den nye 

tiltaksstrategien. Dette er positivt for SMIL-

ordningen og er med på å kvalitetssikre kommunens 

vurdering og prioritering. Landbrukssjefen har 

likevel myndighet for vedtak som fattes etter 

ordningens forskrift.  

 

 



 

Lokale hovedutfordringer 

 

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- 

og kulturminneverdiene i jordbruket, men også å 

redusere forurensingen fra jordbruket. Jordbruket 

og regjeringen har inngått en intensjonsavtale om 

redusert klimautslipp og økt opptak av karbon fra 

jordbruket i perioden 2021-2030. Denne avtale 

kommer som følge av Parisavtalen, og sier at 

jordbruket, sammen med regjeringen, skal bidra til 

en klimagassreduksjon på 5 mill. tonn CO2-

ekvivalenter. Utslipp fra jordbruket i Ringsaker var i 

2017 på totalt 86.500 CO2-ekvivalenter ifølge 

Miljødirektoratet. Ringsaker må ta sitt ansvar i 

jobben med å redusere klimagassutslippene, og det 

er derfor viktig å legge til rette for at bøndene i 

kommunen kan gjøre gode utslippsreduserende 

tiltak, blant annet igjennom SMIL-ordningen.  

 

I vekstsesongen 2018 fikk mange kjenne på kroppen 

hvordan klimaendringene kan komme til å prege 

årene fremover. Framtidsutsiktene peker på 

perioder med store nedbørsmengder, kombinert 

med lengre perioder med tørke. Det er utfordrende 

å drive godt agronomisk under slike forhold og det 

er behov for å tilrettelegge for fremtidens 

jordbruksdrift. 

 

Ringsaker er en kommune med allsidig 

jordbruksdrift. Derfor er også utfordringene knyttet 

til å ivareta natur- og kulturminneverdiene i 

jordbruket omfattende og spredt over flere fagfelt. 

Med et variert kulturlandskap og stor 

befolkningstetthet er det blant annet viktig å legge til 

rette for friluftsliv og tilgjengelighet for 

allmennheten.  

 

Det foregår mye nydyrking i Ringsaker kommune. 

Dette er positivt og er med på å ivareta 

matproduksjonen i kommunen. En utfordring med 

store åpne produksjonsarealer i jordbruket er at 

dette svekker det biologiske mangfoldet og gir 

dyrene og insektene dårligere levekår. Det er viktig å 

legge til rette for at disse skal ha gode levekår, blant 

annet ved å ha gode vegetasjonssoner. 

 

Gammel kulturmark som innmarksbeiter kan være 

utsatt for gjengroing i områder der det ikke lenger er 

beitedyr. Tilskudd til inngjerding og vedlikehold av 

gamle kulturbeiter kan i den sammenheng forsvares 

som en opprettholdelse av en viktig landskapstype i 

kulturlandskapet.  

 

Kulturminner og verneverdige bygninger er utsatt 

for gjengroing og forfall. Det er derfor viktig med god 

informasjon og tilskudd som stimulans til god 

skjøtsel og bevaring, slik at man tar vare på dette for 

fremtida. 

 

Det er en utfordring å skille hvilke tak som kommer 

inn under vanlig jordbruksdrift og dermed ikke 

innunder SMIL-ordningen, og hvilke tiltak som er å 

regne som utenfor vanlig jordbruksdrift og 

berettiget tilskudd. Eksempelvis kan miljøtiltak som 

i dag er nye og ukjente om et par år være en del av 

vanlig jordbruksdrift. Tiltak som er lovpålagt vil falle 

utenfor SMIL-ordningen. 

 

 

 

 

Traktor med potetopptaker 

 

 

 

Hovedutfordringer i Ringsaker: 
- Redusere klimagassutslipp(klimaavtrykk) 

- Forurensningskilder fra landbruket  

- Agronomiske ulemper i jordbruksdrift som følge 
av endret klima  

- Tilgjengelighet for allmenheten i 
kulturlandskapet(eks. langs Mjøsa) 

- Store åpne produksjonsarealer som svekker 
biologisk mangfold og gir dyrene og insektene 
dårligere levekår 

- Gjengroing av innmarksbeiter 

- Vedlikehold av driftsbygninger ute av aktiv drift 
og ivaretakelse av elementer fra tidligere tiders 
driftsformer for fremtida. 

 

 



 

Mål og strategi 
 

Kulturlandskap 

 

- Biologisk mangfold: Tiltakene skal fremme 

biologisk mangfold gjennom å ivareta ville 

planter og dyr i kulturlandskapet. Tiltak i 

områder der det er kartlagt spesielle naturtyper 

eller arter bør prioriteres. Det er også viktig å 

opprettholde vegetasjonssoner i 

kulturlandskapet da disse fungerer som viktige 

biotoper for planter, dyr og insekter. Aktuelle 

tiltak kan være istandsetting av gammel 

kulturmark med spesielle registreringer, og 

anlegging av dammer. Det innhentes uttalelse og 

råd fra Våtmarksgruppa (NOF) eller andre 

faginstanser der dette er aktuelt.  Tiltak for å 

fremme biologisk mangfold i skog og utmark 

faller i hovedsak utenfor ordningen. 

 

- Etablering og vedlikehold av 

vegetasjonssoner: Vegetasjonssoner i 

kulturlandskapet er viktig for både dyr, insekter, 

planter og miljøet, men disse sonene står flere 

steder i fare for å bli borte. Det er viktig at 

vegetasjonssonene utformes og skjøttes riktig, 

for å få en optimal utnyttelse av disse uten at det 

medfører uforholdsmessig store driftsulemper.  

 

Tilskudd kan gis til etablering av 

vegetasjonssoner imellom teiger av dyrket mark, 

dyrket mark og skog, og dyrket mark og vann. 

Det kan også blant annet gis tilskudd til 

etablering av alléer og vedlikehold av 

vegetasjonssoner som er opprettet tidligere, men 

som står i fare for å miste sin funksjon. 

 

Tiltak må uføres i henhold til de føringer som blir 

lagt av kommunen eller annen faginstans som 

kommunen utpeker. Søker må ha en plan for 

fremtidig vedlikehold av kantsonene i ti år frem 

i tid. Tilskudd innvilges kun en gang per omsøkt 

område og tilskudd innvilges ikke i tilfeller der 

søker er pålagt av kommunen eller andre 

instanser å gjenopprette vegetasjonssoner etter 

selv å ha forårsaket ødeleggelse av disse. 

 

- Kulturmark og beiter: Fjellbeitene i 

Ringsaker kommune bærer preg av høyt 

beitetrykk, og det er flere steder begrensing i 

hvor mange dyr som kan slippes på beite. 

Innmarksbeiter nede i bygda kan være utsatt for 

gjengroing i områder der det ikke er beitedyr, 

samtidig som at innmarksbeiter som grenser 

imot fjellet også opplever det samme. Det kan i 

denne sammenheng gis tilskudd til istandsetting 

av gamle beiter, ved å sette opp gjerde eller rydde 

beitet, da dette er et kulturlandskapselement 

som flere steder er i ferd med å forsvinne. Slike 

tiltak kan samtidig være med på å lette 

beitetrykket i fjellet.  

 

Ved søknad om tilskudd til gjenoppretting av 

gamle beiter vil det stilles krav til en god plan for 

beiting av arealene. Det vektlegges i hvilken grad 

tiltaket vil være synlig og tilgjengelig for 

allmennheten. Bygdenære arealer og arealer  

som grenser imot fjellet(over 350 m.o.h.) 

prioriteres. I tillegg vil tiltak som har en god plan 

for beiting av arealene med god utnyttelse av 

disse, gjerne med flere dyreslag, også bli 

prioritert. I Furnes og Veldre har det blitt utført 

en karlegging av beitetilstanden. Søknader som 

omhandler disse kartlagte områdene vil bli sett 

på som positive, sammen med tiltak som bidrar 

til å holde setervoller åpne. 

 

Felles vilkår:  
Arealene skal beites aktivt av husdyr i minst ti år 
fra omsøkt prosjekt er fullført. Det gis ikke 
SMIL-tilskudd til inngjerding og rydding av 
fulldyrka jord eller skog. Arealer som blir tildelt 
SMIL-tilskudd til gjerding eller rydding må 
tilfredsstille krav til innmarksbeite, i henhold til 
veileder for produksjonstilskudd, før 
sluttutbetaling av midler. Søker som selv ikke 
disponerer dyr, skal legge fram leieavtale.  
 

Vilkår for gjerding av beiter:  
Tilskuddet skal ikke gå til å dekke generelt 
vedlikehold av gjerder. Det skal settes opp varige 
gjerder av god kvalitet, tilpasset dyrene som skal 
beite innenfor dem. Gjerdene skal være godt 
festet i bakken. Enkle gjerdestolper i kunststoff, 

Mål: Kommunen ønsker med ordningen å ivareta et 

åpent og variert kulturlandskap, med vekt på kantsoner, 
biologisk mangfold, rikt insektliv, kulturminneverdier og 
tilgjengelighet for allmennheten. 
 

 



 

fjærstål, glassfiber eller liknende, godkjennes 
ikke brukt som gjerdestolper. Skigard vil kunne 
støttes dersom slikt gjerde vil bidra til å løfte 
opplevelsen av et helhetlig kulturlandskap, f.eks. 
langs en seterveg. Ved andre gjerdetraseer som 
er mindre synlige, vil det ikke gis støtte til denne 
gjerdetypen. Gjerdene det gis tilskudd til skal 
vedlikeholdes i minst ti år etter utbetaling av 
tilskuddet. 

 
Vilkår ved rydding av beiter:  
Ved rydding av gjengrodde kulturbeiter må 
arealet det gis tilskudd til være klassifisert som 
innmarksbeite i gardskart(Nibio). Arealet må 
være inngjerdet eller det benyttes virtuelle 
gjerdeløsninger på dyrene, eksempel Nofence. 
Ved bruk av virtuelle gjerdeløsninger skal det 
merkes tydelig at dette blir brukt. Det gis ikke 
tilskudd til rydding av arealer som har fått 
innvilget tilskudd til gjerding(SMIL), innen 10 år 
etter utbetaling av tilskuddet. 

 

- Tilgjengelighet og opplevelse: Tiltak som 
tilrettelegger for friluftsliv og opplevelser i 
jordbrukets kulturlandskap prioriteres høyt. 
Tiltak som tilrettelegger for ferdsel, skal i 
prinsippet ikke omfatte turveier og stier i skog og 
utmark. Dette kan være aktuelt i noen områder 
for å få helhetlige løsninger. Tiltak som i tillegg 
bidrar til å spre kunnskap om jordbruk og 
naturverdier er positivt. Aktuelle tiltak kan være 
etablering, utbedring og vedlikehold av stier, 
turveier og gamle «reksleveger», merking av 
ferdselsårer, informasjons- og oppslagstavler. 

 

- Kulturminner/-miljøer: Det er registrert 
mange automatisk fredete kulturminner i 
kommunen. Gjennom ”Regionalt miljøprogram” 
gis det støtte til beite/slått av slike områder. Men 
det vil gjennom SMIL-ordningen kunne gis 
tilskudd til opprydding/tilrettelegging. Tiltak 
som øker tilgjengeligheten til kulturminner vil 
være positivt.  

 

Det kan være aktuelt å gi tilskudd til nyere tids 
kulturminner som gardsbrygger tidligere 
tilknyttet jordbruksdrift ved Mjøsa, 
husmannsplasser, steingjerder og andre 
elementer knyttet til tidligere tiders driftsformer 
i jordbruket. Formålet med dette er å ta vare på 
kulturminnene for fremtida. Ringsaker 
kommune sin kommunedelplan for 
kulturminner og kulturlandskap vil være 
førende for prioriteringene.  
 

- Verneverdige bygninger: Det kan gis 
tilskudd til istandsetting av eldre bygninger som 
ikke lenger er en del av den moderne 
landbruksdrifta. Disse er en viktig del av 
kulturlandskapet og historien. Eksempel på 
bygninger er stabbur, smier, bryggerhus og 
seterhus. På generelt grunnlag vil det ikke gis 
støtte til bolighus, men dersom huset er 
klassifisert som spesielt interessant/verneverdig 
av antikvariske myndigheter, vil tilskudd kunne 
bli vurdert. Ringsaker kommune sin 
kommunedelplan for kulturminner og 
kulturlandskap vil være førende for 
prioriteringene. Fredede bygninger er ikke 
innenfor ordningen og det gis kun tilskudd til 
utvendige tiltak på bygninger. Tiltak som 
berører verneverdige bygninger skal utføres 
etter antikvariske prinsipper og/eller i tråd med 
veiledning fra faginstans som kommunen 
utpeker.  

Setermiljø 
Foto: Ringsaker landbrukskontor 

 

Forurensnings- og klimatiltak 

 
- Redusere klimagassutslipp: Jordbruket i 

Ringsaker er med på å bidra til klimagassutslipp. 
I forbindelse med dette kan det gis tilskudd til 
tiltak som er med på å redusere dette utslippet. 
Eksempler på tiltak kan være overbygg over 
gjødselkum, tilrettelegging for 
slangesprederutstyr for husdyrgjødsel der det er 
komplisert å ta dette i bruk,  presisjonsjordbruk, 
tiltak for reduksjon av transport i 
jordbruksdriften, med mer.  

 

Mål: Kommunen ønsker med ordningen å bidra til tiltak som 
reduserer klimagassutslipp og forsøpling, og bidrar til 
karbonbinding i jord. I tillegg ønsker kommunen å bidra til 
tiltak som reduserer erosjon på jordbruksarealer og dermed 
reduserer avrenning og forurensing til vassdrag. 

 
 

 



 

Tilskudd kan gis i tillegg til midler ifra 
Innovasjon Norge. Det gis en fastpris per m2 på 
overbygg over gjødselkum og liknende tiltak. 
Overbygg over gjødselkum må være av varig 
karakter tilpasset det aktuelle lageret. Tiltakene 
må ha en beviselig effekt på reduksjon av 
klimagassutslipp(forskning). Tilskudd utbetales 
først etter at tiltakene er tatt i bruk og dette da 
kan dokumenteres. 

 
- Utprøving av nye klimatiltak: For å møte 

kravet om reduksjon i klimagassutslipp i 
jordbruket, vil det være nødvendig å ta i bruk 
nye klimatiltak. Det kan derfor gis tilskudd til 
utprøving av nye klimatiltak i jordbruket, på 
gårdsnivå, som en støtte til gårdbrukere som 
ønsker å ta risikoen og være tidlig ute med 
dette. Tiltakene må være av mindre skala. Tiltak 
som er tilknyttet eksterne fagpersoner/-miljøer 
vil bli prioritert. Det stilles krav til 
dokumentasjon av gjennomføring av tiltaket. 
Tilskudd utbetales etter at utprøvingen er 
gjennomført. 

 
- Hydrotekniske anlegg: Det kan gis tilskudd 

til hydrotekniske anlegg, som går utover vanlige 
grøftetiltak, og som fører til ekstrakostnader. 
Tiltakene skal ses i sammenheng med offentlig 
avløp der dette er hensiktsmessig.  

 

Eksempler på tiltak kan være;  
oppdimensjonering eller utbedring av 
eksisterende avløpsledninger for overflatevann 
med dimensjoner fra 6 tom eller større, 
forbedring av inntak og nedløpsanlegg i lukket 
system, sikring av rørutløp og tiltak mot 
jorderosjon i åpne bekker og kanaler, eller 
gjenåpning og senkning av bekker og kanaler for 
å kunne ta unna store vannmengder ved store 
nedbørsmengder.  

 
Tiltakene kan være enkelttiltak på gårdsnivå 
eller større fellesanlegg som vil påvirke et større 
nedbørsfelt. 
 

- Redusere avrenning: Det kan gis tilskudd til 
tiltak som reduserer avrenning av næringsstoffer 
og plantevernmidler, for å hindre at dette havner 
på steder der det ikke er tiltenkt. Tiltak kan være  
etablering av fangdammer som økologisk 
rensetiltak, fast dekke for lagring av tørrgjødsel 
med mulighet for oppsamling av flytende væske 
fra gjødsla, vedlikehold og opprensking av 
gardsdammer og fangdammer, opprettelse av 
Biobed til oppsamling av 

plantevernmiddelrester ved vask av sprøyter og 
annet utstyr, eller andre mindre tiltak for å 
forebygge avrenning fra landbruket. 

 
Det vil stilles krav til utforming av 
lagringsplasser for tørrgjødsel og liknende tiltak. 
For tiltak som omhandler dammer, skal det 
innhentes uttalelse og råd fra Våtmarksgruppa 
(NOF) eller andre faginstanser.  

 
- God avfallshåndtering: Dagens moderne 

landbruksdrift medfører i mange tilfeller større 
forekomster av søppel og avfall som er skadelig 
for naturen og miljøet om dette ikke blir tatt 
hånd om. Dessverre ser man at avfallet i mange 
tilfeller havner på avveie i naturen. 

 
Det anses derfor som aktuelt å gi tilskudd til 
tiltak som reduserer avfall fra landbruket og 
tiltak som bidrar til å ta hånd om det avfallet som 
potensielt kan være skadelig. Dette kan for 
eksempel være tiltak som reduserer 
plastforbruket i landbruket, eller tiltak som 
forenkler oppsamling og håndtering av søpla på 
det enkelte gårdsbruket. Det vil kunne gis 
tilskudd i tillegg til eventuelt tilskudd ifra 
Innovasjon Norge. 

Hydroteknisk anlegg, kryssing av veg 
Foto: Øyvind Håland 

 

Planlegging og tilrettelegging  
 
- Fellestiltak: Det kan gis tilskudd til 

igangsetting og gjennomføring av prosesser som 
leder fram til gode og konkrete kulturlandskaps- 
og forurensningsdempende tiltak som omfatter 
flere grunneiere. Eksempler på aktuelle 
fellestiltak kan være planlegging av større 
hydrotekniske fellestiltak, tiltak for bedre 
benyttelse av beiter i bygda eller “Hold bygda 

 



 

ren”-aksjoner som bidrar til opprydding av avfall 
og skrap som ligger i kulturlandskapet. 

 
Krav til planleggings- og tilretteleggingstiltakene 
er at de skal kunne gjennomføres på en god 
måte, det skal foreligge skriftlig godkjenning av 
alle berørte grunneiere og utført arbeid skal 
dokumenteres. 

  

 

Veiledende tilskuddssatser: 
Forskrift for SMIL-ordningen gir generelt rom for å 

gi tilskudd for inntil 70 % av godkjent 

kostnadsoverslag. Graden av egennytte og 

samfunnsnytte skal gjenspeiles i tilskuddssatsen.  

Desto mindre nytte søker selv har av tiltaket og desto 

mer samfunnsnytte tiltaket har, jo større vil 

tilskuddssatsen være. Fellestiltak og allmennyttige 

tiltak som turstier etc., som berører større områder 

og krever samarbeid mellom flere grunneiere er 

svært positivt og prioriteres høyt.  

 

Tilskuddsutmåling    (inntil):  

Kulturlandskapstiltak   

- Biologisk mangfold   70 % 
- Tilgjengelighet/opplevelse  70 % 
- Kulturmark og beiter   30 % 
- Kulturminner/miljøer   70 % 
- Verneverdige bygninger              45 % 
Forurensingstiltak 
- Redusere klimagassutslipp  70 % 
- Utprøving av nye klimatiltak  70 % 
- Hydrotekniske anlegg   45 % 
- Redusere avrenning   70 % 
- God avfallshåndtering   30 % 
Planlegging og tilrettelegging 
- Fellestiltak        70 % 

Landbrukssjefen tar forbehold om justeringer i 

forhold til størrelse på tildelte midler og antall 

søknader. Videre vil det gjøres innbyrdes 

prioriteringer innenfor de ulike grupperingene, der 

kvaliteten og verdien av tiltaket vurderes. Det kan 

derfor gis ulik tilskuddssats for tiltak innen samme 

tema. 

 

Rutiner for saksbehandling 
Søknaden: 
SMIL-søknaden sendes inn til kommunen digitalt  
med innlogging via ID-porten i Altinn. Nødvendig 
dokumentasjon og tilfredsstillende 
kostnadsoverslag vedlegges den digitale søknaden. 
Kostnadsoverslaget skal primært utarbeides av 
fagfolk.  
 
Det godkjennes en timespris på inntil kr 350 pr time 
for eget arbeid i tilknytning til tiltaket. Dette gjelder 
innehavers og ektefelles arbeidsinnsats i 
enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i 
ANS og DA. Ved bruk av egen maskiner godkjennes 
pris på egeninnsats inntil kr 800 pr time, inkludert 
fører. 
 
Det skal vedlegges beskrivelse av miljøeffekt av 
omsøkt forurensingstiltak. Gjødslingsplan og 
plantevernjournal skal kunne fremlegges om dette 
blir etterspurt av kommunen. Der søker ikke er eier 
av eiendom skal eiers samtykke gis skriftlig. 

 
Søknadsfrist: 
Søknadsfrist settes til 15. april. Dette er gjort i 
samråd med de øvrige kommunene på Hedemarken. 
Det vil informeres om ordningen i Landbruker’n, på 
hjemmesiden til kommunen og i andre aktuelle 
informasjonskanaler før søknadsfristen. Gjenstår 
det ufordelte midler etter ferdigbehandling av 
søknader innkommet innen søknadsfristen, 
behandles saker fortløpende ut året. 

 

Vurdering av søknader: 
Landbrukssjefen har vedtaksmyndighet for 
enkeltsaker i denne ordningen. I vurderingsarbeidet  
videreføres praksisen med en faggruppe som skal gi 
råd til saksbehandler i prioritering av omsøkte tiltak.  
 
Gruppen er sammensatt slik: 
1 repr. fra bondelagene  
1 repr. fra bonde- og småbrukarlagene 
2 repr. fra kommunens landbrukskontor  
Evt. 1 representant fra kommunens kulturavdeling 

 



 

Kommunen kan innhente eksterne aktører for å 
vurdere, komme med innspill til, og sette krav til 
gjennomføring av hvert enkelt omsøkt tiltak. Dette 
kan være Kulturminneforvaltningen hos Innlandet 
Fylkeskommune, Våtmarksgruppa (NOF) eller 
andre. Alle omsøkte tiltak skal i hovedsak befares i 
forbindelse med søknadsbehandlingen.  

 
Arbeidsfrist: 
Tiltak som innvilges tilskudd får generelt en frist på 
3 år for ferdigstillelse, men kommunen kan sette 
kortere frist om dette vurderes som nødvendig. 
Kommunen kan etter søknad forlenge 
arbeidsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet 
ble innvilget. 
 
Tiltak som mottar tilskudd skal skjøttes og 
vedlikeholdes i minst 10 år etter ferdigstillelse. 
Tiltak som omsøkes skal ikke være påbegynt før 
tilskudd er innvilget, med mindre dette er avklart på 
forhånd med kommunen. 

 
Utbetaling eller inndragning av tilskudd: 
Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig 
anmodning fra tilskuddsmottaker, ut ifra medgått 
totalkostnad og gjennomføring av tiltaket. Det kan 
foretas delutbetaling på bakgrunn av godkjent 
dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket 
utføres. Minst 25% av tilskuddet skal holdes tilbake 
inntil arbeidet er fullført og sluttregnskap med 
timelister for eget arbeid er godkjent. Tilskudd 
utbetales inntil innvilget tilskuddssats. Er 
totalkostnaden på tiltaket lavere enn innvilget 
totalkostnad(i vedtak), vil utbetalt tilskudd justeres 
i henhold til tilskuddssats. Resterende tilskudd 
trekkes inn. 
 
Dersom tiltakshaver ikke ber om utbetaling av 
tilskudd eller utsatt arbeidsfrist ved arbeidsfristens 
utløp, vil innvilget tilskudd bli inndratt og saken 
automatisk avsluttet. 
 
Tiltaksstrategi  

Kommunen utarbeider en egen lokal tiltaksstrategi 

som skal gi overordnede retningslinjer  for 

prioritering av  SMIL-søknadene.  Dette blir gjort i 

samråd med fylkesmannen og lokale 

næringsorganisasjoner i jordbruket.  

 

Det ble 13.12.2019 avholdt et møte med 

representaner fra Bondelagene og Bonde- og 

småbrukerlagene i kommunen, og ansatte ved 

landbrukskontoret i kommunen. Her ble 

tiltaksstrategi og retningslinjer for kommende 

periode diskutert.  

 

Tiltaksstrategien blir politisk behandlet i 

kommunen før den trer i kraft i 2020. Ny 

tiltaksstrategi skal utarbeides innen utgangen av 

2023, om ikke annet blir opplyst. 

 

 

 

Ringsaker landbrukskontor, 18.12.2019.



 

 


