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1. BAKGRUNN OG PROSESS 
 

Bakgrunnen for utarbeiding av tiltaksstrategien er nedfelt i St.meld.19 (2001-2002) Nye oppgaver for 

lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå. Her vedtok Stortinget at en rekke oppgaver innen landbruks-

forvaltningen skal overføres til kommunene. Overføringen gjelder saker som krever lokalpolitisk skjønn, 

blant annet vedtaksmyndighet for de spesielle miljøvirkemidlene. 

«Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket i Åsnes og Våler kommuner 2020 – 2023» erstatter 

«Tiltaksstrategi for jord- og skogbruk Åsnes og Våler 2014 – 2017».  

Tiltaksstrategien er retningsgivende for kommunens forvaltning av tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket (SMIL). Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljø-

tiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.  

Våren 2019 ble arbeidet med ny tiltaksstrategi startet. Kontaktutvalget for jordbruk satte ned en 

arbeidsgruppe med representasjon fra faglagene, Økologisk Øst og politisk nivå, som gjennom møter 

høsten 2019 arbeidet fram et forslag til Tiltaksstrategi for perioden 2020-2023. I møtene deltok også 

representanter for Fylkesmannen for faglige innspill. Kontaktutvalget fikk forslaget presentert i møte like 

over nyttår 2020 og det ble gitt mulighet for innspill før endelig utforming av dokumentet. 

Tiltaksstrategien er behandlet i Utvalg for Samfunnsutvikling i Åsnes og i Utvalg for Miljø, plan og teknisk i 

Våler, og endelig vedtatt i Åsnes kommunestyre 00.00.20 og i Våler kommunestyre 00.00.20. 

Ordningen har bakgrunn i følgende forskrifter: 

1. FOR 2004-02-04 nr. 448: Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL). 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448 

2. FOR 2013-06-25 nr. 769: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-769 

3. Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206 

 

Føringer for bruken av SMIL-midler bygger på Nasjonalt miljøprogram 2019 - 2022.  Programmet skal 

bidra til å imøtekomme og nå internasjonale og nasjonale klima- og miljømål. Nasjonalt miljøprogram er 

inndelt i åtte miljøfaglige tema der jordbruket har et sektoransvar: kulturlandskap, biologisk mangfold, 

kulturminner og kulturmiljøer, tilgjengelighet og friluftsverdier, avrenning til vann, plantevernmidler, 

utslipp til luft og økologisk jordbruk. For hvert tema er det utformet mål som viser ønsket tilstand eller 

utvikling. 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-769
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-04-206
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/nasjonalt-miljoprogram/_attachment/72385?_ts=1674092d198&download=true
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En annen sentral føring for de lokale tiltaksstrategiene er de som Fylkesmannen gir gjennom Regionalt 

miljøprogram 2019 - 2022. I Regionalt miljøprogram for Innlandet beskrives miljøutfordringene innenfor 

de ulike miljøtemaene (kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv, 

avrenning til vann, klimagassutslipp til luft og plantevern). Vi skal for Åsnes og Våler beskrive 

miljøutfordringene og ut fra disse prioritere bruken av SMIL-midler i neste fireårsperiode. Kommunene 

skal legge vekt på lokale tiltak som har konkret miljøeffekt.  Eksempler på lokale utfordringer som er viktig 

å målrette SMIL-ordningen mot er: 

 Erosjon og avrenning i områder med åpen åker og sårbare vassdrag 

 Klimagassutslipp, for eks.  pga. mangelfulle hydrotekniske anlegg eller gasstap fra åpne gjødselkummer 

 Gjengroingsarealer med høyt biologisk mangfold 

 Sjeldne eller typiske kulturminner (som er spesielt viktige i kommunene, for eksempel prioritert i 

kulturminneplan) 

 

 

2. MILJØUTFORDRINGER OG MÅLSETTINGER 
 
Våler og Åsnes har ifølge NIBIOs arealbarometer omlag 153 000 dekar jordbruksareal, herav 152 500 
dekar fulldyrket areal.  Korn og potet utgjør henholdsvis ca. 108 000 og 15 000 dekar. I tillegg dyrkes 
grovfôr, grønnsaker og bær. Det er produksjon av melk, ammeku, fjørfe, særlig kylling, og svin. Av 
økologisk produksjon har vi storfe, utegris, grønnsaker, potet og småskalaproduksjon på ost. 
Det er ca 10.900 innbyggere totalt i begge kommuner pr. 31.12.2019. 
 

Forurensning 
De største hovedvassdragene i kommunene er Glomma og Flisaelva. Det er i tillegg mange mellomstore 
og små vassdrag. Jordarten i de største jordbruksområdene består av silt og sand. Disse jordartene er lett 
eroderbare og er en utfordring for jordbruket. Eksempler på innsjøer som er utsatt for forurensing fra 
jordbruk og bebyggelse er Tøråssjøen i Våler, Gjesåssjøen og Strandsjøen i Åsnes. 
 
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 og til gjengroing i noen vassdrag/sjøer. Tapet av jord ved 
erosjon kan være stort, og vann finner veien til vassdragene gjennom jorda eller som overflatevann. En 
generell utvikling i jordbruket har bidratt til større driftsenheter og ført til omfattende 
arronderingsdyrking. Det er lite som hindrer eller forsinker jordpartikler og næringsstoffer å komme ut i 
vassdrag. 
 
Med stadig kraftigere og mer intense nedbørsperioder har det oppstått en ny situasjon. Det stilles større 
krav til kontroll av overflatevann. Rørgater av betong i bakken fra bekkelukkinger på 1960- og 70-tallet, er 
ikke dimensjonert for endringen i nedbør og hastigheten på vannet. Betongen er i tillegg i ferd med å 
smuldre opp og tyngre maskiner fører til hyppigere reparasjoner eller utskifting av rør. Reparasjoner av 
slike anlegg kan være omfattende og involvere flere  gårdbrukere, eiendommer, grender og kommuner. 
 
En av målsettingene med SMIL-tilskudd er å motivere til tiltak som hindrer erosjon, næringstap og styrker 
det biologiske mangfoldet. Med endrede rammebetingelser og ny kunnskap må ulike tiltak vurderes i en 
større sammenheng når f.eks. gamle bekkelukkinger skal rehabiliteres. Med en målsetning om bedre 
kapasitet, størst mulig renseeffekt og styrking av biologisk mangfold kan det utover å øke rørdimensjon 
med effektive inntakskummer, også vurderes åpen kanal, gjerne med vegetasjonssone i tillegg. Innsatsen 
sett i et helhetsperspektiv for gården og i sammenheng med andre tilskuddsordninger i landbruket er 
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løsning for fremtiden. Med bakgrunn i aktiv satsing på renere vassdrag vil utfordringen for jordbruket i 
den kommende fireårsperioden være å arbeide for å redusere/hindre erosjon og utvasking av 
næringsstoffer fra jordbruket. Utfordringen er å beholde jordpartikler og næringsstoffer på jordet, og 
unngå at de havner i vassdragene.  
 
" Det er behov for forsterket innsats mot forurensning fra jordbruk for å oppnå målet om god tilstand i alle 
landbrukspåvirkede vannforekomster. I områder hvor iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelige til at miljømålet 
«god tilstand» nås, innføres mer forpliktende krav. Herunder skal fylkesmennenes og kommunenes 
hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak tas i bruk der det er nødvendig for at miljømålene 
etter vannforskriften nås innen 2027, og senest innen 2033." Kilde: Nasjonale føringer for arbeidet med 
oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene. 
 
I tillegg til problem med arealavrenning, har vi også på den letteste sandjorda problem med vinderosjon. 
Sammen er disse en stor utfordring for landbruket i kommunene. 
Det vektlegges aktiv benyttelse av eksisterende tilskuddsordninger og forebyggende tiltak. Alternativet er 
å utarbeide en lokal forskrift som der det stilles krav om tiltak. 
Punktutslipp fra silo eller gjødselkjeller forekommer i mindre målestokk. Det er i dag mer vanlig at husdyr 
går ute store deler av året, og dette kan medføre økt fare for avrenning fra utegangarealer. Målet er i 
enda større grad å ha fokus på lagring av gjødsel som hindrer utslipp samt oppsamling av silosaft. 
 
Jordbrukets klimaarbeid har med rette stort fokus, og tiltak som kan bidra til reduserte utslipp til luft skal 
prioriteres. Tiltak som kan hindre klimagassutslipp, for eksempel pga mangelfulle hydrotekniske anlegg 
eller gasstap fra åpne gjødselkummer kommer inn under SMIL-ordningen. For Åsnes og Våler er 
grøftebehovet stort. Dårlig drenert jord bidrar til utslipp av klimagasser.  Istandsetting av hydrotekniske 
løsninger i forbindelse med grøfteanlegg er ofte en forutsetning for å få økt aktivitet på grøfting av jord. 
Slike tiltak er krevende med tanke på kostnader og samarbeidsløsninger.  
 
 
MÅL OG TILTAK FOR REDUSERT FORURENSNING TIL VANN OG LUFT: 

 Beholde jorda på jordet og redusere tilførselen av næringsstoffer og partikler til sjøer, vassdrag og 
Glomma (Nordsjøavtalen). 

 Optimal gjødsling, riktig bruk av husdyr- og annen organisk gjødsel. Hindre punktutslipp, 
vinderosjon og ivareta restarealer. 

 God jordstruktur for å hindre klimagassutslipp gjennom opprusting av hydrotekniske anlegg, 
grøfting og tiltak for å hindre jordpakking. 

 Bygging av fangdammer og etablere lebelter, grøntstrukturer og kantsoner. 
 
 
 

Kulturlandskap 
Kulturlandskapet i Våler og Åsnes er preget av store sammenhengende landbruksarealer fortrinnsvis i 
Glommadalføret. Mindre grender og enkeltbruk preger landskapet vestover mot Vestmarka og mot øst i 
de store skogsområdene på Finnskogen. Stadig flere gårdsbruk blir drevet ved bortleie eller som 
deltidsbruk. Utfordringene er å opprettholde aktiv drift og bosetning på gårdsbrukene i randområdene, 
samtidig som en tar vare på det historiske perspektivet i landskapet og det biologiske mangfoldet. 
 
Våler og Åsnes har et spesielt ansvar når det gjelder å ta vare på kulturlandskap og kulturmiljøer. Begge 
kommuner har steder som er tatt inn i Utvalgte kulturlandskap, Finnskogen. For Våler gjelder det 
Gravberget, og for Åsnes Posåsen og Furuberget. 
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Naturtypekartleggingen gir et godt grunnlag for å prioritere områder for tiltak for å opprettholde biologisk 
mangfold. Gårdsdammer og det biologiske mangfoldet de representerer er viktige element i 
kulturlandskapet.  
 
Opprettholdelse og økt beiting i randområdene vil bidra til å ivareta det åpne landskapet, artsmangfoldet 
og det historiske perspektivet. Videre er kantsoner mot bekker og restarealer i åkerlandskapet viktige 
biotoper for fugler og vilt. 
 
Det vil i 2020 foreligge kulturminneplaner for kommunene. De gir en detaljert oversikt over hva som 
finnes av kulturminner og viktige kulturmiljøer i kommunene. Kulturmiljø av nasjonal og regional verdi 
finner vi spesielt på Finnskogen, men også som enkeltforekomster ellers i kommunene. 
 
 
MÅL OG TILTAK FOR Å OPPRETTHOLDE OG IVARETA KULTURLANDSKAP OG KULTURMILJØER: 

 Opprettholde aktiv drift av landbruksarealene og ivareta verneverdige bygninger. Styrke 
bevisstheten om og kompetanse innen fagområdet bygningsvern. 

 Bevare landskapets særpreg og kulturhistoriske perspektiv. 

 Opprettholde biologisk mangfold blant annet gjennom beiting. 

 Legge til rette for ferdsel i kulturlandskapet.  
 
  



 
 

6 

3. PRIORITERINGER OG TILSKUDDSBEHOV 
 
Kommunene tildeler tilskudd til Spesielle miljøtiltak i landbruket etter følgende prioriteringer: 
 

Prioritet 1 Planlegging- og tilretteleggingsprosjekter 
 

Tilskudd til prosjekter som leder fram til planer 
og gjennomføring av konkrete tiltak: 

Maksimal tilskuddssats 

A som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i 
kulturlandskapet og bidrar til kompetansebygging. 

100% 

B som bidrar til å hindre eller redusere forurensing 
eller risiko for forurensing fra jordbruket. 

100% 

 

 

Prioritet 2 Forurensing* Maksimal tilskuddssats 

 Utbedring/oppgradering av hydrotekniske anlegg 
 

70% 

 Etablering av fangdammer og 
lebelter/grøntstrukturer. 

70% 

 Andre tiltak. 50% 

 Tilskudd til drenering av tidligere drenert 
jordbruksjord. Egen tilskuddsordning. 

2000 kr/daa 

 

 

Prioritet 3 Kulturlandskap, kulturmiljøer** Maksimal tilskuddssats 

 Rydding og gjerding av gamle beiter 
(innmarksareal). 
 

70% 

 Istandsetting av kulturminner og 
kulturmiljø/bygninger. 

70% 

 Ivareta biologisk mangfold. 
 

70% 

 Tilgjengelighet. 
 

60% 

 Tilskudd til tiltak i beiteområder. Egen 
tilskuddsordning. 

 
 

 Utvalgte kulturlanskap (Gravberget, Posåsen og 
Furuberget). Egen tilskuddsordning. 
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Hovedprioritet 2: FORURENSING* 
Formål: Redusere avrenning av jordpartikler og plantenæringsstoffer fra jordbruksarealene ytterligere. 
Ingen prioritering mellom områder i kommunen. Tiltak som antas å ha størst effekt prioriteres. 
 
1. Utbedring og oppgradering av hydrotekniske anlegg 
Tilskudd kan innvilges med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
2. Etablering av fangdammer og lebelter 
Tilskudd kan gis med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
3. Andre tiltak 
Tilskudd kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 
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 gasstap, luktplager, mm. Det bør 
imidlertid være tiltak med tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg. Ved 
oppstart/nyetablering forutsettes det at nødvendige miljøhensyn ivaretas. 
 
Det kan også gis støtte til spesielle investeringer som reduserer risiko for tap av plantevernmidler, 
eksempelvis biobed ved påfyllingsplasser og lignende. 
 
Tilskudd til gjødsellager kan innvilges der hvor det ikke kan gis tilskudd fra andre ordninger, f.eks. 
Innovasjon Norge. 
 
Tilskudd til drenering av jordbruksjord  
Dette er en egen søknadsordning. 
Tilskudd kan gis på inntil 2000 kr pr. daa til systematiske grøfter eller 30 kr pr. løpemeter til usystematiske 
grøfter, inntil kr. 2000 pr. dekar.  

 
 
Hovedprioritet 3: KULTURLANDSKAP** 
Ivareta Våler og Åsnes kulturlandskap og kulturmiljøer med sitt særpreg, med  vekt på biologisk mangfold 
og historisk verdi. Kommunenes kulturminneplaner 2020 – 2030 er retningsgivende ved behandling av 
søknader om tilskudd. 
 
1. Holde gamle beiter åpne 
Det gis tilskudd til investeringer på innmarksbeite, inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. Eksempel på 
tiltak er sankekveer, saltsteinplasser og tilrettelegging av drikkeplasser. 
 
2. Istandsetting av kulturminner, bygninger og kulturmiljøer og kompetanseoppbygging 
Tilskudd inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
Det er en nasjonal målsetning at reduksjon av verneverdige bygninger ikke skal overstige  0,5% pr år. 
Undersøkelser viser at det reelle tapet er langt større. Verneverdige bygninger i spredtbygde områder er 
klart høyest truet, og det viser seg også at bygninger knyttet til primærnæringene er mer truet enn øvrige 
bygninger. Godt ivaretatte bygninger understøtter kulturbasert næringsvirksomhet. 
Utvalgte kulturlandskap på Finnskogen og Kulturminneplanene viser til sentrale områder for aktivitet. 
 
3. Ivareta biologisk mangfold 
Tilskudd inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Verdifulle områder med biologisk mangfold skal danne 
grunnlag for prioritering av tiltak. For øvrig er restarealer i åkerlandskapet og langs vassdrag viktige 
biotoper. Gårdsdammer er også viktige for å ivareta det biologiske mangfoldet. 
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4. Tilgjengelighet og tilrettelegging for allmenheten 
Tilskuddssats inntil 60 % 
Prioriteringskriterier 

 Samarbeidstiltak mellom flere grunneiere.  

 Tiltak prioritert i kulturminneplanen, f.eks. Områdetiltak Glomma, Finnskogleden og 
Pilgrimsleden. 

Gjelder tilrettelegging for tilgjengelighet i kulturlandskapet. 
 
 
Tilskudd til tiltak i beiteområder 
Dette er en egen tilskuddsordning som kommunene forvalter.  
Formålet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusert tap av dyr på 
utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

 

Utvalgte kulturlandskap på Finnskogen 
Det er egen tilskuddsordning som kommunene forvalter.  
Utvalgte kulturlandskapene i jordbruket (UKL) er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i 
Norge. Dette er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av 
mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt 
drift, skjøtsel og vedlikehold i områdene. I Åsnes og Våler er Furuberget, Posåsen og Gravberget utvalgte 
kulturlandskap.   

 

 

Oversikt over samlet tilskuddsbehov fordelt på hovedtiltak i perioden 2020 – 2023 

Hovedtiltak 2020 2021 2022 2023 

Plan- og tilrettelegging 500 000,- 500 000,- 500 000,- 500 000,- 

Forurensing 1 000 000,- 1 100 000,- 1 200 000,- 1 300 000,- 

Kulturlandskap 900 000,- 1 000 000,- 1 100 000,- 1 200 000,- 

SUM 2 400 000,- 2 600 000,- 2 800 000,- 3 000 000,- 
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4. RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING 
 Hvordan søke?  

 Søknadsbehandling og søknadsfrist  

 Miljøfaglige og andre kriterier for vurdering av søknader 

 Arbeidsfrist  

 Krav til regnskap og rapport 

 

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.  

Søknadsfrist SMIL-tilskudd: Løpende søknadsfrist 
 
Det er kommunen som behandler søknaden, skriver vedtaksbrev, samt utbetaler tilskudd gjennom den 
elektroniske saksbehandlerløsningen Agros. Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til søkerens 
innboks i Altinn. 

For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det 
må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. 

Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget 
jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om 
tilskudd dersom han har godkjenning fra eier. 

Fom 2020 er det ikke lenger krav om at søker må ha et foretak for å være berettiget tilskudd.  

Du kan søke om tilskudd til enkeltstående tiltak eller til større tiltak som berører flere aktører og/eller 
eiendommer. Hvis søknaden gjelder fellestiltak, eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter med flere 
aktører, skal en deltaker stå som ansvarlig søker og sende søknaden på vegne av alle deltakerne, basert 
på skriftlig fullmakt. 

Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført. 

Kommunene har et sterkt fokus på økt gjennomføringsgrad av prosjekter som har fått innvilget tilskudd. 
SMIL-søknader fra søkere som har mange uferdige SMIL-prosjekter vil bli prioritert lavere enn tilsvarende 
søknader fra andre søkere.  
 
Normalt gis arbeidsfrist på tre år ved innvilgning, med mulighet for inntil to års utsettelse. 
 
Når prosjektet eller tiltaket er gjennomført, skal det sendes inn dokumentasjon på at det er gjennomført i 
henhold til vilkår gitt i vedtaksbrev. Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra 
tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. 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 sluttregnskapet er godkjent. 

Øvrige bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om 
hvilke vilkår som må være oppfylt, finnes i forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

Søker finner også informasjon om ordningen Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) på 
landbrukskontorets hjemmeside. 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
https://www.vaaler-he.kommune.no/tjenestetilbud/landbruk/jordbruk/miljo-og-klimatiltak/spesielle-miljotiltak-smil/
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Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i 

jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes 

gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og 

strategier. 


