
 

Informasjonsskriv om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2021 
 

SMIL-tilskuddet – formål og rammer: 
 
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. 
 
Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Åsnes og Våler 2020 – 2023 gir føringer for 
tiltakene som prioriteres i disse kommunene, i tillegg til bestemmelser i forskrift og rundskriv. 
 

 

Hva du kan søke på: 

Kulturlandskapstiltak 

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdier i 
jordbrukets kulturlandskap. Dette omfatter blant annet tiltak som: 

• ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark. Inntil 70 % tilskudd. 
Eksempler:  

o Restaurering av artsrik slåtteeng og beitemark 
o Etablering av dammer i kulturlandskapet 
o Bekjempelse av fremmede arter 

• ivaretar kulturminner og kulturmiljøer. Inntil 70 % tilskudd.  
Eksempler:  

o Istandsetting av bevaringsverdige bygninger  
o tilrettelegging av kulturminner  
o tiltak for å sikre tradisjonell seterdrift 

• tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holder verdifulle 
områder åpne. Inntil 60 % tilskudd.  
Eksempler: 

o rydding av stier og gamle veifar i jordbrukets kulturlandskap 

 

 

 

 



Forurensningstiltak 

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å redusere forurensning fra jordbruket til 
jord, luft og vann. Dette kan være tiltak som reduserer risikoen for erosjon og avrenning av 
næringsstoffer til vassdrag, og tiltak som øker arealenes selvrenseeffekt ved bruk av fangdammer, 
åpne kanaler og leplanting. 

Eksempler:  

• Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg. Inntil 70 % tilskudd. 
• Fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger. Inntil 70 % tilskudd. 
• Tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler. Inntil 50 % tilskudd. 
• Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller 

driftsopplegg. Inntil 50 % tilskudd. 

 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt 

Det kan gis tilskudd til prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging for å 
gjennomføre konkrete miljøtiltak. Inntil 100 % tilskudd.  

Eksempler: 

• Legge forholdene til rette for større helhetlige miljøprosjekter over større områder, for 
eksempel knyttet til grend eller vassdrag. 

• Planlegging av enkelttiltak. 

 

Hvem kan søke: 
Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget 
jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier landbrukseiendom må ha godkjenning av 
eier. Det er privatpersoner og foretak som kan søke om tilskudd.  
 
Hvordan søke: 
Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn:  
Innlogging til søknadsskjema, via Altinn 
 
Søknadsfrist: 
Du kan sende inn SMIL-søknader hele året.  
 
Vi oppfordrer likevel til at du sender søknad i løpet av vårhalvåret, slik at flest mulig søknader kan 
behandles før sommeren. Det er begrenset med midler, så med tanke på å få innvilget tilskudd til 
prosjekter som er planlagt startet opp i år, er det bra å være tidlig ute med søknaden. 
 

 

Ved behov for ytterligere informasjon: 

Se mer informasjon på hjemmesiden til Landbrukskontoret for Våler og Åsnes: 

Les mer om SMIL-ordningen her 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.vaaler-he.kommune.no/tjenestetilbud/landbruk/jordbruk/miljo-og-klimatiltak/spesielle-miljotiltak-smil/

