Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle
miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014 -2017
Lokal forskrift om SMIL-midler
Med hjemmel i Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket, § 1, vil det kunne gis stilskudd til
framme av natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap, og for å redusere forurensning
fra jordbruket. Tilskudd skal kun gis til tiltak utover det som forventes gjennom vanlig drift.
Søknader skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier. For Hadeland er følgende
prioriteringer vedtatt:
1. Tilskudd til planlegging- og tilretteleggingsprosjekter
Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder til konkrete planer/søknader som omfattes av de
lokale prioriteringene.
Tilskuddssats: Inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag.
2. Tiltak mot landbruksforurensning
Det kan innvilges tilskudd til etablering av fangdammer og vegetasjonssoner mot vassdrag, samt
andre typer anlegg som reduserer partikkelavrenning til vann. Det gis også tilskudd til utbedring av
eksisterende hydrotekniske anlegg og til gjenåpning av lukkede bekker.
Prioriterte områder er nedslagsfeltene til registrerte kalksjøer og nedslagsfeltene til Vigga og
Sløvikselva.
Tilskuddssats: Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.
3. Tiltak til fremme av biologisk mangfold
Det kan innvilges tilskudd til tiltak som fremmer biologisk mangfold. Dette gjelder både reetablering,
skjøtsel og utvidelse av biotoper for planter, dyr og vannlevende organismer. Videre kan det gis
tilskudd for å legge til rette for, eller ta hensyn til arter som er registrert i kategorien Sårbar- (VU)
eller høyere i Verdens naturvernunions Rødliste. Det kan også gis tilskudd til dokumentasjons- eller
registreringsarbeid når det gjelder biologisk mangfold.
Tilskuddssats: Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. For områder av nasjonal verdi og tiltak for
spesielt sårbare arter kan det gis inntil 100 % tilskudd.
4. Kulturminner
Det kan innvilges tilskudd til tiltak som tar vare på kulturhistoriske objekter eller områder, og tiltak
som eksponerer eller øker tilgjengeligheten til og kunnskapen om, slike objekter/områder.
Eksempler på slike tiltak kan være rydding av vegetasjon på og omkring gravhauger, lokalhistorisk
interessante steder og geologiske forekomster, og informasjonstiltak knyttet til disse.
Tilskuddssats: Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
5. Kulturlandskap
Det kan innvilges tilskudd til tiltak som har til hensikt å ta vare på landskapsverdiene i landbrukets
kulturlandskap. Dette gjelder både områder, enkeltelementer og spor etter gamle driftsmåter.
Prioritert område er det nasjonalt viktige kulturlandskapsområdet Granavollen-Tingelstadhøgda-

Røykenvika.
Eksempler på tiltak kan være rydding og inngjerding av gjengrodde beiter som har vært ute av bruk,
eksponering av steinmurer, opprensking av gamle gårdsdammer eller rydding langs ferdselsårer og
på utsiktspunkter.
Tilskudd til rydding av beiter kan gis til foretak som har grovfôretende dyr eller foretak som har
minst 5-årig leieavtale for slike arealer. Arealene skal beites av et dyretall tilpasset arealets
produksjonsevne og innenfor ordinær beitesesong. I tilskuddsgrunnlaget gjøres fradrag for eventuell
almenningsrabatt. Utgifter til tynning/sluttavvirkning av påstående skog inngår ikke i
kostnadsoverslaget.
Tilskuddssats: Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
6. Bygninger
Det kan innvilges tilskudd til utvendig restaurering av bygninger som er viktige
kulturlandskapselementer eller som dokumenterer historiske driftsformer i landbruket. Dersom
disse ikke er SEFRAK-registrerte, må det innhentes en vurdering fra Randsfjordmuseene eller fra
annet kompetent hold.
I tilskuddsgrunnlaget kan inngå nødvendig restaurering av tak, vegger, bærende konstruksjoner og
fundament. Det kan også gis tilskudd til ekstern konsulentbistand i forbindelse med planlegging og
dokumentasjon av tiltak.
Det gis ikke tilskudd til innvendig vedlikehold. Restaurering skal gjennomføres etter antikvariske
prinsipper. Det gis ikke tilskudd til bygninger som tjener som bolig eller utleiebolig, med mindre den
er registrert i SEFRAK-kategori 1. Det skal gjøres fradrag i tilskuddsgrunnlaget for almenningsrabatt.
Tilskuddssatsen differensieres ut fra bygningshistorisk verdi:
SEFRAK-kategori
1
2
3
4
Ikke registrert

Benevnelse
Maksimal tilskuddssats (%)
Fredningspotensiale/fredet
50
Spesielt bevaringsverdig
40
Bevaringsverdig
30
Ordinær behandling etter Pbl
30
30

Det gis ikke tilskudd til bygninger som flyttes inn i, eller ut av sitt opprinnelige miljø, eller som får
vesentlig endret funksjon.
7. Tilrettelegging for ferdsel
Det kan innvilges tilskudd til tiltak som har til hensikt å gjenåpne eller lette farbarheten i gamle
gutuer og stier i landbrukets kulturlandskap, og til å knytte gamle ferdselsårer sammen. Det kan også
gis tilskudd til omlegging av ferdselsårer gjennom tun og beiteområder. Det skal ikke legges til rette
for motorisert ferdsel. Kostnader til skilting og informasjonstavler kan inngå i tilskuddsgrunnlaget,
men ikke tilrettelegging for parkering. Ferdselsårer som gis tilskudd skal være åpne for allmenn
ferdsel til fots.
Tilskuddssats: inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
Retningslinjer for saksbehandling
Landbrukskontoret for Hadeland behandler søknader om tilskudd, i henhold til Forskrift om tilskudd

til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 04.02.2004 og kommunestyrenes delegasjonsvedtak.
Søknaden fremmes på fastsatt søknadsskjema, og søknadsfristen er 15. februar hvert år.
Det kan innvilges inntil kr 400 000 kr pr søker og grunneiendom i løpet av en 5-års periode. Tiltak
som er innvilget tilskudd må være avsluttet, før nye søknader om tilskudd behandles.
For egeninnsats benyttes følgende timesatser:

manuelt arbeid – 250 kr/t

maskinelt arbeid – 350 kr/t
Ved prioritering av søknader, skal aktiv jordbruksdrift på eiendommen tillegges vekt.

