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Innledning 

Fra og med 1.1.2004 fikk kommunen vedtaksmyndighet for forskrift 4. februar 2004 nr. 448 om 

tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (kalt SMIL-forskriften). Bevilgningene til ordningen 

fastsettes i jordbruksoppgjøret. Landbruksdirektoratet fordeler tilskuddsmidlene til 

Fylkesmennene, som igjen fordeler tilskuddsmidlene til kommunene. I årene 2013-2016 har Nes 

kommune fått tildelt en årlig ramme på gjennomsnitt kr 1 183 287. 

 

Utvalg for teknikk, næring og kultur vedtok 21.3.2017 at arbeidet med rullering av lokal 

tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket for perioden 2018-2021, skulle gjennomføres i 

2017. Tiltaksstrategien ble vedtatt i Utvalg for teknikk, næring og kultur 7.11.17. 

 

Næringsorganisasjonene «Nes og Sørum bonde- og småbrukarlag» og «Nes landbrukslag» har 

vært involvert i utarbeidelse av denne tiltaksstrategien for 2018-2021. 

 

Formål 

Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd skal gis til tiltak som går 

utover det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften. Et viktig formål med 

forskriften er en målretting av innsatsen og tiltakene på bakgrunn av lokale behov og utfordringer. 

De lokale utfordringene i Nes er nærmere beskrevet i kapittelet «Landbruket i Nes og lokale 

utfordringer».  

 

Tilskuddsmidlene prioriteres etter gjeldene tiltaksstrategi for kommunen, og bidrar til økt lokalt 

handlingsrom slik at tiltak kan settes inn der miljøeffekten er størst. 

 

Regelverk 

Forskrift 4. februar 2004 nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

Rundskriv 2017-13: Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket.  
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Landbruket i Nes og lokale utfordringer  

Nes er en landbrukskommune med 135 791 daa fulldyrka jord, 5 803 daa innmarksbeite og 

404 091 daa skog.  Det meste av jordbruksarealet i Nes er jordsmonnkartlagt, og 98 % av jorda 

er av svært god eller god jordkvalitet.  

Kulturlandskap i endring  
Beitedyra i stor grad forsvunnet og det er utfordrende å holde kulturlandskapet åpent. Nes har 

mange gamle kulturbeiter som gror igjen. Det er positivt for det biologiske mangfoldet og 

landskapsbildet at slike kulturbeiter gjenåpnes. Kultiveringen (avbeiting, tråkk og naturlig 

gjødsling) som beiting fører med seg, fremmer de riktige artene som er ønskelig på et 

innmarksbeite. 

Kulturbeiter 

Kommunen kan innvilge SMIL- tilskudd til etablering av beiter på gammel kulturmark. Gammel 

kulturmark er arealer med vegetasjon utformet ved slått, beiting, styving, brenning eller andre 

driftsformer gjennom en lang periode, ofte uten tilførsel av mineralgjødsel, og med et plante- og 

dyreliv som skiller seg fra det som ellers kan være vanlig i området. Formålet med tiltaket er å 

fremme kulturbetinget plante- og dyreliv ved beiting. Tilskudd kan dekke kostnader til oppsetting 

av permanent gjerde og kostnader til manuell rydding av kratt og eventuelt hogstavfall. Det kan 

også gis tilskudd til annen form for høsting av gammel kulturmark som brenning, slått og styving.   

 

Slåttemark 

Slåttemark er arealer som blir regelmessig slått, men ikke oppdyrket, gjødslet eller tilsådd. 

Ugjødslet slåttemark er en truet naturtype, med mange sjeldne karplanter, samt sårbar 

sommerfugl knyttet til den rødlistede arten solblom. Mange av slåttemarkene i kommunen har 

ikke blitt holdt i hevd og har et akutt behov for skjøtsel. Slåttemarkene finnes hovedsakelig på 

gamle finneplasser «inne på skogen» i Nes. Kommunen kan innvilge SMIL- tilskudd til skjøtsel av 

slåttemark forutsatt at arealet er registrert som slåttemark i naturbase og at søker oppfyller 

vilkårene for å søke. Faller man utenfor ordningen, kan det søkes Fylkesmannen om tilskudd 

innen ordningen «tilskudd til tiltak for trua naturtyper».  

 

Sårbare kulturminner 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 legger føringer for forvaltningen av 

kulturminner i Nes. Et viktig mål er å sikre at framtidas Nes kan oppleves med tidsdybde, identitet 

og særpreg. Nes har vært preget av næring og bosetting knyttet til naturgitte premisser som 

skogen, jorda og elva. Disse premissene speiler i stor grad utvalget av kulturminnene og 

kulturmiljøene i kommunen.  

 

Samtidig er kulturminnene sårbare i et samfunn i rask utvikling. Kommunens nærhet til Oslo og 

hovedflyplassen Gardermoen fører til press på arealer og bygde strukturer, som i enkelte tilfeller 

kan gå på bekostning av kulturminneverdier. Landbrukets utvikling med rask effektivisering og 

strukturendringer vanskeliggjør bruk og nytte av verneverdige bygninger og kulturmiljøer. 

Bygninger som går ut av drift vil ofte bygges om, forfalle eller rives.   

 

Kommunen har begrensede tilskuddsmidler gjennom SMIL-ordningen og prioriteringskriteriene 

fører til at få søknader om tilskudd til slike tiltak innvilges tilskudd. Landbrukskontoret i Nes har 

hatt en tradisjon for å innvilge tilskudd til minst et tiltak på kulturminne/ bygning hvert år. Tiltak 

som kan gi positiv næringseffekt, for eksempel sysselsetting og inntekter prioriteres.  

 

Det finnes en rekke tilskuddsordninger innrettet mot bevaringsverdige bygninger og miljøer, flere 
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av disse er nærmere omtalt i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.    

Avrenning fra jordbruket 
Avrenning av jordpartikler og plantenæringsstoffer fra jordbruksarealer utgjør en stor del av 

forurensinga til vassdragene i vårt distrikt. Jordpartikler, organiske stoffer, nitrogen, fosfor og 

rester av plantevernmidler, fører til dårlig vannkvalitet. Økte og mer intense nedbørsmengder, 

stiller større krav til håndtering av overflatevann. I Nes ligger hele 30 % av den fulldyrka jorda i 

erosjonsklasse 3 eller 4, som tilsvarer stor og svært stor erosjonsrisiko.  

 

Skader i dreneringssystemene kan utvikle seg til store skadesteder med omfattende erosjon. 

Erosjon rundt forskjøvede rør vil vises som krater i jordoverflata, og vil fortsette å erodere hvis det 

ikke foretas utbedringer. Undergraving av utløp og graving rundt nedløpskummer er også et stort 

problem og årsak til store jordtap. Åpninger mellom kumringer og manglende filter rundt 

kummene er viktigste årsak til graving.  

 

Planeringsfelt 

Gode dreneringssystemer var viktig da jordbruket ble intensivert i etterkrigstiden. Investeringene i 

hydrotekniske tiltak var store i kuperte leirjordsområder i forbindelse med bakkeplanering. 

Bakkeplaneringen gjorde brattlendt eller kuperte areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Ca. 

36 500 daa ble berørt av bakkeplanering i Nes på 60 og 70-tallet. Dette tilsvarer ca. 27 % av den 

fulldyrka jorda i kommunen.  

 

De hydrotekniske anleggene har stort sett fungert godt.  Anleggene er nå passert 50 år og vi ser 

et stort behov for utbedring. Mange av planeringsfeltene har problemer med overflateavrenning 

og erosjon. Dette kan skyldes dårlige og få avløp for overflatevann, for bratte skjæringer og 

fyllingsskråninger, manglende avskjæringsgrøfter, for få antall eller feil utførelse av 

nedløpskummer osv.  

 

Påkostningene blir store ved alvorlige problemer som skader på bekkelukkingsanlegg. Når 

bunnledningen ikke har kapasitet til å ta unna vannet i flomtopper, skyldes dette som regel enten 

for liten dimensjon eller skader på anlegget. Utbedring av eldre planeringsfelt vil være høgt 

prioritert i tiltaksstrategien for 2018-2021.   

EUs rammedirektiv for vann  
EUs vanndirektiv legger rammene for vannforvaltning i Norge. Arbeidet med vannforvaltningen er 

nedfelt i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Hovedformålet er at 

vannmiljøene blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte, med mål om godt vannmiljø i alle 

vannforekomster i Norge innen 2021. Vannforskriften deler Norge inn i 11 vannregioner. Nes 

ligger i vannregionen «Glomma», som er inndelt i 13 vannområder. Nes ligger i to slike 

vannområder, kalt «Hurdalsvassdraget/Vorma (HUVO)» og «Øyeren».  

 

I Nes er Glomma og sideelvene Sagstuåa, Kampåa Nedre og Dyståa er registrert med moderat 

vannmiljøtilstand. Sideelvene Dragåa, Uåa, Rømua, bekker til Glomma ved Funnefoss og bekker 

til Glomma nord for Rånåsfoss er registrert med svært dårlig og dårlig vannmiljøtilstand. 

Vannmiljøtilstanden er påvirket av landbruksavrenning og bekkelukkingsanlegg, samt avløp og 

sur nedbør.  

 

Avrenning fra landbruket og feil ved gamle hydrotekniske anlegg er en viktig kilde til forurensning. 

Aktiv satsing på renere vassdrag blir den viktigste utfordringen for jordbruket i den kommende 

fireårsperioden.  



 
 

6 

Prioriteringer og tilskuddssatser for perioden 2018 til 2021 

Prioritering Tiltak Eksempler på tiltak Tilskudds 
satser 

1 
 

Forurensningstiltak 
Tiltak som reduserer 
forurensning fra 
jordbruket 

 Gjenåpning av bekkelukkinger 

 Rehabilitering av eldre lukkingsanlegg 

 Rehabilitering og sikring av utløp og 
kummer 

 Fangdam og terskler i åpne kanaler 

 Kumdam 

 Erosjonssikring/steinsetting av kanal/bekk 

 Høytørkeanlegg for produksjon av høy på 
erosjonsutsatt areal  

 Tiltak for å redusere avrenning fra 
husdyrgjødsel og rundballer 

 Tiltak for å hindre gass tap, luktplager mm. 

 Avskjæringsgrøfter 

 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

 
30-60 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avskjærings 

grøfter 
60 kr/m 

 

2 Kulturlandskapstiltak 
Tiltak som ivaretar 
natur- og 
kulturminneverdier i 
kulturlandskapet 

 Gjenåpning av gammel kulturmark/ 
kulturbeite  

 Bekjempelse av fremmede arter 

 Istandsetting av verneverdig bygninger 

 Rydding av stier/ferdselsårer med 
kulturhistorisk verdi 

 Skjøtsel av slåttemark 

 
30-50 % 

 
 

Bygninger 
inntil 
25 % 

 

3 Andre tiltak 
Spesielle investeringer 

 Redusering av tap av plantevernmidler, 
eks biobed ol.  

 
30-60 % 

 

Som hovedregel gis det ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt eller allerede utført. Tiltakene må 

være i samsvar med retningslinjene i tiltaksstrategien. Tilleggssøknader prioriteres kun i helt 

spesielle tilfeller. 

 

Følgende tiltak prioriteres: 

 Tiltak som krever samordning mellom brukere (fellestiltak).  

 Tiltak mot forurensing på bakkeplanerte arealer og arealer med stor erosjonsrisiko.  

 Tiltak mot forurensning som drenerer til vassdrag med dårlig vannmiljøtilstand. 

 Tiltak med stor effekt i forhold til kostnad.  

 Tiltak som gir positiv næringseffekt, eks sysselsetting og inntekter. 

 Tiltak som gir adkomst- og opplevelsesmuligheter for allmenheten.  

 Tiltak som ivaretar kulturminner med høy alder og sjeldenhet. 

 Tiltak som har fått støtte gjennom andre ordninger.  

 Tiltak som er godt begrunnet med detaljerte tiltaks- og tilstandsbeskrivelser.  

 Kulturbeiter i en tidlig gjengroingsfase prioriteres fremfor kulturbeiter i en sen gjengroingsfase.  

 Istandsettingstiltak prioriteres over rehabiliterings- og tilbakeføringstiltak (bygninger).  

 Bekjemping av kjempespringfrø på areal med høy spredningsrisiko.  
 

Kommunens fordeling av tilskuddsmidler:  

For å sikre en bred effekt av ordningen fordeles kommunens totale tilskuddspott etter en 

veiledende fordelingsnøkkel. Ca. ¾ av potten tildeles tiltak i 1. prioritet og ca. ¼ av potten tildeles 

tiltak i 2 og 3. prioritet.  

 

Maksimal tilskudd per søker og søknadsomgang er avgrenset til 200 000 kr.  
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Retningslinjer for forurensningstiltak 

Tilskudd til tiltak som reduserer forurensning fra jordbruket er 1. prioritet i tiltaksstrategi for 2018-

2021. Det kan gis tilskudd til tiltak som reduserer risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i 

vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer 

forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann.  

 

Vanlig grøfting/drenering av jordbruksareal faller utenfor SMIL- forskriftens formål. Slike 

dreningstiltak kan vurderes innenfor ordningen «drenering av jordbruksjord». Det gis ikke tilskudd 

til lukking av åpne kanaler og bekker. Slike tiltak er i strid med formålet med ordningen. 

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 
Det kan gis tilskudd til prosjekter som leder fram til gode planer for konkrete tiltak utført av faglig 

ekspertise, f.eks. Norsk landbruksrådgiving. Formålet med slike prosjekter er å legge forholdene 

til rette for større helhetlige prosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag 

eller ei grend. Slike prosjekter, med flere aktører, er ofte administrativt krevende å få i gang, og 

det kan derfor være behov for å gi starthjelp. 

Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg 
Det kan gis tilskudd til utbedring og supplering av hydrotekniske 

anlegg, herunder oppdimensjonering av avløp, rehabilitering og 

sikring av utløp og kummer, tilkobling av suppleringskummer, 

terrengforming/etablering av motvoll ved nedløpskum, graving av 

åpen kanal til erstatning for eksisterende lukka bekk eller avløp 

(gjenåpning av bekkelukkinger) mm. Hensikten med slike tiltak er 

å redusere risikoen for erosjon og avrenning av næringsstoffer. 

Tiltak kan gjennomføres på jordbruksarealer og/eller i vannløp.  

 

Behov for utbedring av hydrotekniske anlegg kan skyldes både 

skader på anlegget og underdimensjonering pga. klimaendringer. 

Ved skader på dreneringsanlegg må skadepunktet lokaliseres og 

utbedres. For avløp med kapasitetsproblemer eller omfattende 

skader på ledningen må det iverksettes tiltak ved enten legging av 

suppleringsledning eller helt ny ledning. Ligger den gamle 

bunnledningen dypt legges suppleringsledningen på et høgere 

nivå.  

 

Avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning kan 

omfattes i den grad dette ikke er en del av et ordinært større 

dreneringsarbeid.  

 

Mye av Nes ligger under marin grense og vi har flere registrerte 

soner med potensiell fare for kvikkleireskred. For 

forurensningstiltak som skal gjennomføres under maringrense 

viser vi til NVE sin veileder «Veiledning ved små inngrep i 

kvikkleiresoner».    

NIBIO har utarbeidet en ny 
veileder for planering og 
jordflytting- utførelse og 
vedlikehold.  
 
Veilederen kan lastes ned i 
PDF på brage.bibsys.no. 
ISBN: 978-82-17-01855-1. 
 

 

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454793/NIBIO_BOK_2017_3_4.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2454793/NIBIO_BOK_2017_3_4.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Bilde til venstre: Skader på lukkingsanlegg har ført til stor erosjon av matjord. Her ble det gitt tilskudd til punktreparasjon av 
eksisterende bunnledning Ø 600 mm, og legging av suppleringsledning Ø 300 mm. Foto: Maria T. Hammer. Bilde til høgre: 
Graving rundt kum har ført til store jordtap. Her må det foretas utbedringer. Foto: Roger Kollstuen 

Fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger 
Det kan gis tilskudd til fangdammer og andre økologiske rensetiltak skal redusere negative 

miljøvirkninger av erosjon og avrenning av næringsstoffer og plantevernmiddelrester ved hjelp av 

naturens selvrensingsevne. Aktuelle tiltak er rensing av utløpsvann (etterpoleringsløsninger), 

etablering av fangdammer, kumdammer, renseparker og vegetasjonssoner for rensing og 

beskyttelse. Dersom det søkes tilskudd til fangdam må det oppgis antall dekar nedslagsfelt og 

antall m
2
 fangdam areal. Med miljøplantinger forstås klimaplanting/leplanting, dvs. etablering av 

varig vegetasjon som le for å beskytte jordbruksområder og for å bedre klimaet for planter og 

husdyr, samt for å skape bedre arbeidsmiljø, trivsel og vern av bygninger. 

Omlegging fra drift med åpen åker på erosjonsutsatte areal 
Det kan gis tilskudd til omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv 

planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer. Det kan gis engangstilskudd til tiltak 

forbundet med omlegging til planteproduksjon som gir bedre beskyttelse mot erosjon. 

Omleggingen må ha et varig perspektiv. De mest aktuelle tiltakene er tilrettelegging for beiting av 

husdyr og høyproduksjon. 

Særskilte bygningsmessige miljøtiltak 
Det kan gis tilskudd til særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende 

driftsbygning eller driftsopplegg. Ved vurdering av søknader som gjelder bygningstekniske tiltak 

må det skilles mellom vanlig jordbruksdrift og hva som kan betraktes som spesielle tiltak, og som 

det kan gis tilskudd til etter forskriften. Aktuelle tiltak kan være høytørkeanlegg for produksjon av 

høy på erosjonsutsatt areal (dersom det søkes om tilskudd til høytørke må det oppgis antall dekar 

omlagt og antall tonn tørka høy) og oppsamlingsanlegg for avløp fra veksthus.  

 

Det kan også være aktuelt med tiltak for å redusere eller hindre avrenning fra husdyrgjødsel i 

utekveer og samleplasser for beitedyr, avrenning fra rundballer, tiltak for å hindre gass tap, 

luktplager, mm. Det bør imidlertid være tiltak med tilknytning til eksisterende driftsbygning eller 

driftsopplegg. Ved oppstart/nyetablering skal nødvendige miljøhensyn ivaretas.  

Andre tiltak 
Det kan f.eks. gis støtte til spesielle investeringer som reduserer risiko for tap av 

plantevernmidler, eksempelvis biobed ved påfyllingsplasser og lignende. Tilskudd til andre tiltak 

har 3. prioritet i tiltaksstrategi for 2018-2021. 
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Retningslinjer for kulturlandskapstiltak 

Tilskudd til kulturlandskapstiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet er 

2. prioritet i tiltaksstrategi for 2018-2021. Det kan gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som 

gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets 

kulturlandskap.  

Økt biologisk mangfold og gammel kulturmark 
Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor 

artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. Gammel kulturmark er 

arealer med vegetasjon utformet ved slått, beiting, styving, brenning eller andre driftsformer 

gjennom en lang periode, ofte uten tilførsel av mineralgjødsel, og med et plante- og dyreliv som 

skiller seg fra det som ellers kan være vanlig i området. Slik kulturmark kjennetegnes også ved 

spor etter gamle driftsmåter (i terrengoverflaten, rydningsrøyser, murer, styvingstrær, m.m.) og 

andre kulturminner i området (gravhauger, hustufter, m.m.). Arealene er ikke preget av moderne 

jordarbeiding, men er dominert av naturlig gras- og urtevegetasjon. Det kan også være innslag av 

små, tidligere dyrka åkrer i gammel kulturmark. 

 

Tiltakene skal fremme biologisk mangfold gjennom å ivareta planter og dyr i kulturlandskapet og 

kulturbetinget plante- og dyreliv på gammel kulturmark. Tiltakene skal bidra til å bevare 

livskraftige bestander og opprettholde leveområder og spredningsveier for planter og dyr i eller i 

tilknytning til kulturlandskapet. Videre skal tiltakene ivareta gammel kulturmark og fremme 

ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og landskapsbildet knyttet til den gamle kulturmarka. 

Aktuelle tiltak kan være etablering, restaurering, utbedring og skjøtsel av områder og 

landskapselementer som bidrar til å utvikle og ivareta leveområder og spredningsveier for 

planter og dyr, istandsetting og skjøtsel gjennom beiting, brenning, slått, styving eller annen form 

for høsting av gammel kulturmark. 

 

Tiltak som legger til rette for økt biologisk mangfold kan være etablering av varig vegetasjon for 

økt omfang av naturlig grønnstruktur, økt trivsel og forbedring av landskapsbildet 

(landskapsplantinger). 

 

Tiltak for å fremme biologisk mangfold i skog og utmark omfattes bare dersom den aktuelle 

lokaliteten er gammel kulturmark. Dette kan for eksempel være utslåtter eller seterområder. 

Skjøtsel gjennom beiting 
Ved skjøtsel av gammel kulturmark gjennom 

beiting, kan tilskudd dekke kostnader til 

oppsetting av permanent gjerde og 

kostnader til manuell rydding av kratt og 

eventuelt hogstavfall (verdien av ev. nyttbart 

virke trekkes fra). Søker må dokumentere 

tidligere bruk av arealet. Det vil bli satt vilkår 

om nedsetting av et permanent gjerde dvs. 

trepåler, som må være funksjonelt i minst 10 

år. Det må foreligge konkrete planer for å 

ivareta fremtidig skjøtsel, som tilstrekkelig 

beitetrykk, slått eller bruk av beitepusser. 

Det vil også bli satt vilkår om at kulturmarka 

skal beites og vedlikeholdes i en 10 års 

periode.  

 
Bilde: Gammel kulturmark i ravinelandskapet er gjenåpnet med beitedyr. 
Foto: Maria T. Hammer 
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Etablering av beite på areal som ikke kan klassifiseres som gammel kulturmark (eks. på fulldyrka 

jord, i skog/utmark) er ikke et SMIL-tiltak.  

Tilgjengelighet og opplevelser i landskapet 
Det kan gis tilskudd til tiltak som tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i 

landskapet, og som holder verdifulle områder åpne. Forskriften skal stimulere til tiltak som øker 

muligheten for rekreasjon og friluftsliv i jordbrukets kulturlandskap gjennom å legge til rette for 

ferdsel til fots og opplevelser. Det kan gis tilskudd til sammenhengende sti- og turveinett i 

tilknytning til veier i landskapet, viktige linjedrag i landskapet og forenkling av adkomsten til 

utmark og strandsoner. Ved utforming av slike tiltak, må en være varsom og unngå vesentlige 

negative effekter på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Kommunen er 

derfor varsom med å gi tilskudd til tiltak som legger til rette for parkering eller ferdsel med 

motorkjøretøy. Ved tiltak knyttet til gamle stier og ferdselsårer – se omtale av kulturminnetiltak 

nedenfor. 

 

Tiltak som tilrettelegger for ferdsel, bør i prinsippet ikke omfatte turveier og stier i skog og 

utmark. Når slike turveier og stier må gå via skog- og utmarksområder for å oppnå gode 

helhetsløsninger, kan det imidlertid være aktuelt at veier og stier i utmark også inkluderes i tiltaket 

som det gis tilskudd til. 

 

Aktuelle tiltak kan være knyttet til etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og 

turveier i jordbruksområder og sikre tilgjengelighet til kulturminner og kulturmiljøer for 

allmennheten, dersom dette er ønskelig. Andre aktuelle tiltak er merking av ferdselsårer og 

utarbeidelse av enkel informasjon. I tillegg kan det være aktuelt at grunnlaget for 

tilskuddet inkluderer kompensasjon for vesentlig ulempe forbundet med allmenn ferdsel, for 

eksempel avlingstap. 

Bekjempelse av fremmede arter 
Det kan gis tilskudd for å bekjempe og hindre spredning av fremmede arter, som for eksempel 

hønsehirse og kjempespringfrø. Dette ble bestemt i jordbruksavtalen 2017, og er en oppfølging 

av tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter. FAGUS (faglig 

utviklingssenter for grøntanleggssektoren) har laget en rekke faktaark om fremmede arter.  

 

Nes har et økende problem med den svartelistede prydplanten «kjempespringfrø» som er i rask 

spredning. Kjempespringfrø utgjør en høy risiko mot stedegent biologisk mangfold. I Nes er 

søknader om bekjempelse av kjempespringfrø prioritert på områder med høy spredningsrisiko. 

Tiltak skal utføres i tråd med faglig anbefalte bekjempelsesmetoder. Se faktaarket fra FAGUS for 

kjempespringfrø: Bekjempelse av kjempespringfrø nr. 05/2009 Årgang 6.   

Kulturminner og kulturmiljøer (inkl. verneverdige bygninger) 
Det kan gis tilskudd til tiltak som ivaretar kulturminner inkludert verneverdige bygninger og 

kulturmiljøer, herunder skjøtsel av vegetasjon på og omkring kulturminner. Med kulturminner 

menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det 

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor 

kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng, jf. § 2 i kulturminneloven. 

Verneverdig bygning er arkitektonisk eller kulturhistorisk verdifull bygning som ikke er fredet, men 

som likevel bør bevares etter antikvariske metoder og prinsipper. Forskriften omfatter ikke freda 

bygninger. 

 

Eksempler på kulturminner i tilknytning til jordbrukslandskapet: 

 Alle slags bygninger på gårdstun og i inn- og utmark, fra våningshus og driftsbygninger til 
utløe, koier og kvernhus 

http://fagus.no/system/files/publikasjoner/2009-bekjempelse-av-kjempespringfro.pdf
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 Boplasser, hustufter og ruiner, gammetufter, gårdshauger 

 Gravhauger og – røyser, helleristninger, offersteder, varp 

 Rydningsrøyser, veiter/vanningsanlegg, bakkemurer, terrasseringer, tre- og steingjerder, 
elveforbygninger 

 Gamle veifar, stier, veimerker, klopper, vad, tre- og steinbruer, geil/fegater  

 Jakt-, fiske- og fangstinnretninger, stakktufter, jernvinneplasser, kull- og tjæremiler, 
fløtningsdammer 

 Bygdeborger, varder/veter 
 

Eksempler på kulturmiljøer i jordbrukslandskapet: 

 gårdstun, seteranlegg, en samling gravhauger 
 

 

     
Før og «nesten ferdig» bilde: SMIL- midler ble gitt til restaurering av grisehus i mur- og bindingsverk fra slutten av 1800-tallet. 
Her ble de opprinnelige taksteinene gjenbrukt og taket har beholdt sitt opprinnelige uttrykk. Foto: Christine Clausen.  
 

Alle tiltak som gjelder kulturminner og kulturmiljøer bør gjennomføres etter prinsipper som 

kulturminneforvaltningen legger til grunn. Dette er blant annet: 

 bevare mest mulig av kulturminnets opprinnelige elementer eller kulturmiljøets 
egenart og helhet 

 foreta så få forandringer som mulig, reparasjoner fremfor hel utskifting 

 bruke tradisjonelle, stedegne materialer, håndverksteknikker og farger  

  

Hvem kan søke? 

Bare foretak registrert i Enhetsregisteret kan søke. Ordningen gjelder tiltak på 

landbrukseiendommer og det må foregå en tilskuddsberettiget produksjon som oppfyller vilkåra i 

forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4.  

 

Hvis du skal søke tilskudd til tiltak på leid areal (jf. jordloven § 8), må grunneier gi et skriftlig 

samtykke til gjennomføring av tiltaket.  

 

Det gis normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller utført. Det er derfor viktig å 

planlegge i god tid. Ha dialog med landbrukskontoret hvis det er akutte tilfeller.  

Søknadsfrist 

Nes kommune har søknadsfrist 10. april hvert år. Det kan gis dispensasjon fra søknadsfristen i 

helt spesielle tilfeller.   
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Hvordan søke?  

I 2019 blir det innført elektronisk søknadssystem (AGROS) for SMIL.  
 
Søknadsskjema for ordningen finner du på Landbruksdirektoratets nettside: 
www.landbruksdirektoratet.no, under «Elektroniske tjenester».  
 

Inntil det elektroniske søknadssystemet er operativt må du søke på et eget søknadsskjema 

(LDIR-430) for ordningen. Skjemaet finner du på nettsiden til Lansbruksdirektoratet.  

 

Søknadsskjema må fylles ut og signeres. På siste siden i søknadskjema finner du veiledning for 

utfylling av skjema.   

 

Søknaden skal inneholde: 

 Søknadsskjema: LDIR-430 

 Kostnadsoverslag: Et detaljert kostnadsoverslag for tiltaket hvor moms fremgår, inkl. en 

estimering av egeninnsats. Kostnader med planlegging, organisering og gjennomføring av 

prosjektet/tiltaket kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. Dette gjelder blant annet materialkostnader, 

arbeidskostnader og kostnader med utarbeiding av nødvendige planer. 

 Prosjektbeskrivelse: Utfyllende beskrivelse av prosjektet/tiltaket skal inneholde omfang, 

tilstand, framdriftsplan, arbeidsbeskrivelser, tegninger, skisser, og liknende. Hvis tiltaket er 

omfattede, kan kommunen sette krav om prosjektplan for tiltaket utarbeidet i samarbeid med 

faglig ekspertise innen området. 

 Kart: det skal vedlegges et kart som stedfester tiltaket.  

 Bilder: det anbefales å legge ved forklarende bilder, fotografier/tegninger, som viser arealer, 

bygninger, bygningsmiljøer og/eller objekter som det søkes tilskudd til. 

 Skriftlig samtykke: fra grunneier (gjelder søkere som ikke eier landbrukseiendommen hvor 

tiltaket skal gjennomføres). 

 

Søknaden sendes til: Nes kommune v/ landbrukskontoret, Postboks 114, 2151 Årnes 

Eller på e-post til: postmottak@nes-ak.kommune.no. 
 

Tilleggssøknad 

Hvis du allerede har fått innvilget tilskudd til et tiltak som fikk en høgere kostnad å utføre enn 

beregnet i søknaden, kan du fremme en tilleggssøknad. For tilleggssøknad må det komme tydelig 

fram hva tillegget er, og hvorfor kostnadene har blitt større. Det viktig at det refereres til 

journalnummeret på den opprinnelige søknaden. Det skal også settes kryss for tilleggssøknad 

under kolonnen for søknadstype i søknadskjema. Nes kommune prioriterer tilleggssøknader i helt 

spesielle tilfeller.  

Behandling av søknader 

Generell saksgang 
I etterkant av søknadsfristen 10. april vil hver søknad vil vurderes opp mot gjeldene regelverk og 

tiltaksstrategi. Landbrukskontoret utfører befaring ved behov. Det kan settes krav om at søker må 

fremskaffe en prosjektbeskrivelse med faglige vurderinger før søknaden kan behandles.  

 

Søknadene besvares med enkeltvedtak. Vedtaket fattes av landbrukskontoret etter delegert 

myndighet. Vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

Alle søknadene vil normalt være besvart innen 1. oktober.  

http://www.landbruksdirektoratet.no/
mailto:postmottak@nes-ak.kommune.no
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Frist for å gjennomføre tiltaket 
Frist for gjennomføring av tiltak er 3 år fra tilskuddet ble innvilget, med mindre kommunen har satt 
en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge 
gjennomføringsfristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget. 

Utbetaling av tilskudd 
Tilskudd utbetales etterskuddsvis. Det skal ikke utbetales ut mer prosentvis tilskudd enn det som 

er utført av prosjektet. Du må dokumentere kostnader for å få en delutbetaling. Minst 25 % av 

tilskuddet holdes tilbake til sluttutbetaling. Før du får sluttutbetaling skal sluttregnskapet 

godkjennes av kommunen. Ved mangler kan hele eller deler av tilskuddet trekkes inn. Du må 

levere en regnskapsoversikt og timelister for tiltaket. Regnskapet skal føres slik at vi lett kan 

sammenligne det med kostnadsoverslaget i søknaden. 

Kontroll 
Kommunen er ansvarlig for at det gjennomføres tilstrekkelige kontrolltiltak for å sikre at tilskuddet 

brukes i tråd med forutsetningene. Jf. forskriften § 9 plikter søker av tilskudd å gi alle 

opplysninger som forvaltningen finner nødvendig og godta kontrolltiltakene som blir iverksatt. 

Tilbakebetaling 
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det avdekkes forhold som er i strid 

med forutsetningene for innvilget tilskudd.  

Informasjonsstrategi 

For å sikre høy måloppnåelse skal landbrukskontoret gjennomføre følgende punkter: 
- Minst en gang i året skal informasjon om ordningen sendes ut på e-post til søkere av 

produksjonstilskudd. 
- Kunngjøre søknadsfristen på kommunens hjemmeside. 
- Sørge for at det finnes oppdatert informasjon om ordningen på kommunens hjemmeside. 
- Opplyse om ordningen ved henvendelser angående prosjekter som kan være aktuelle for 

tilskudd.  
- Sørge for at det informeres om ordningen i forbindelse med miljøråd i vannområdene. 
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Vedlegg: Protokoll fra politisk behandling 

Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, næring og kultur - 07.11.2017 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige vedtak (11 stemmer): 
I medhold av forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket § 1 vedtas Nes kommunes 
lokale tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket gjeldende for perioden 2018- 2021. 


