SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET
Retningslinjer for Oppdal kommune 2019

VISJON OG MÅL FOR LANDBRUKET I OPPDAL

OPPDAL

- LEVENDE KULTURLANDSKAP
Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles
som bærebjelke for bosetting, verdiskaping og
et aktivt landbruk.
jfr. Landbruksplan for Oppdal, vedtatt i Kommunestyret mai 2013.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) av 4.2.2004

Overordna kriterier

Søker må være et foretak som har en tilskuddsberettiget
produksjon på sin landbrukseiendom. Dersom søker ikke er
eier av eiendommen, må det foreligge skriftlig tillatelse fra
grunneier før søknad innvilges tilskudd.
Foretaket må ha godkjent gjødslingsplan og plantevernjournal. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk
mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer, og andre forhold av miljømessig betydning skal være
kartfestet og beskrevet. Miljøkrav må være oppfylt.
Tiltak som er viktige for kulturlandskapet, nasjonal og
regional verdifulle kulturlandskap, biologisk verdifulle
arealer/ naturtypekartlagte arealer prioriteres.
Tiltak som hindrer forurensning prioriteres. Tiltak som
reduserer forurensning eller ivaretar natur– og kulturminneverdier, må innebære en ekstra innsats og kostnad
utover vanlig jordbruksdrift.
Det gis ikke tilskudd til gjenoppbygging av bygninger som er
fjernet / borte, til flytting av bygninger eller til våningshus.

Det kan gis tilskudd til:

MILJØTILTAK
Tiltak

Tilskuddsats

Tiltak som reduserer forurensning - tiltak i forhold til
forurensningsfare rundt fjøs/anlegg, utekveer, rundb.
Tett dekke over gjødsellager

Inntil 70 %

Planting av vegetasjon for bedre klima, lèvirkning
og/eller grønnstruktur

Enkelttiltak inntil 60 %
Fellestiltak inntil 70 %

Tilskudd til grøfting av fulldyrka mark

Kr 2000/daa eller 30,-/ meter

Gjenåpne bekkefar og avskjæringsgrøfter

Inntil 50 %

TILTAK I KULTURLANDSKAP
Tiltak
Kartlegging og ivaretaking av særskilte kulturmiljøer
og biologisk mangfold
Holde gammel kulturmark i hevd Fremme og bevare biologisk mangfold
Innsats for pollinerende innsekter
Rydding av gammel beitemark/kulturmark og
inngjerding av slike i forbindelse med rydding
Fjerning av piggtrådgjerde

Tilskuddsats
Inntil 100 %

Inntil 60 % til rydding og
tiltak
Inntil 35 % til gjerding
Inntil 50 %

Fremme tilgjengelighet og opplevelseskvalitet

Inntil 70 %

Bevare kulturminner og kulturmiljøer
Restaurere stenutgard, andre landskapselement.
Utvendig restaurering av driftsbygninger tilknytta
garden, utmarka eller setra

Inntil 70 % til stenutgard o.l.
Inntil 35 % til bygninger

Restaurering av seterfjøs/melkerom ved
gjenopptaking og videreføring av seterdrift.

Inntil 50 % til seterfjøs

VEILEDENDE SATSER VED SØKNAD
Type arbeid

Veiledende sats til kostnadsoverslag

Egeninnsats arbeid, leid hjelp,
Tillegg for bruk av motorsag/ryddesag

Inntil kr. 300,- pr. time
Kr 75,- pr time

Tillegg for tohjuls maskinklipper/
motorslåmaskin

Kr. 40,- pr. t.

Tillegg for bruk av traktor m. redskap

Kr. 400,- pr. time

Tillegg for bruk av gravemaskin

Kr. 500,- pr time

Rydding av beite/kantsoner (verdi av
ved/tømmer skal trekkes fra)

Kr. 500 – 2.000 pr. daa.

Saunetting, el-gjerde ferdig oppsatt

Inntil kr. 80 pr. m netting,/ kr 40 pr. m
el.gjerde

Fjerning av piggtrådgjerde/nettinggjerde

Kr 20,- pr meter

Restaurering av steingjerde

Kr. 250,- pr. m

Grinder og gjerdeklyv

Kr. 1.500,- pr. grind, kr. 750,- pr gjerdeklyv

SØKNAD
Søknad sendes på fastlagt skjema via Altinn, følg direkte link til skjemaet
på www.landbruksdirektoratet.no, eller på kommunens hjemmeside.
Søknadsfrister er 15.5. og 15.8.2019, søknader mottas og behandles
utover året så lenge midlene rekker.
Husk vedlegg til søknadsskjema:
• Bilder av søknadsobjekt.
• Kart med tiltak inntegnet.

• Kostnadsoverslag og beskrivelse av tiltaket og finansieringsplan.
Har du spørsmål: Kontakt Oppdal kommune - Servicetorget, tlf 72 40 10 00.

Landbruksrådet i Oppdal, 07.11.18/18.03.19

Oppdal kommune, Plan og forvaltning

