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Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2022 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) i jordbruket gis til gårdbrukere som gjør en innsats 
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 
 
Søknadsfrist 20. april 2022  
 
Vi viser til informasjon om SMIL gitt i Leirblekkja nr 1 – 2022. Tiltaksstrategien  som gir 
grunnlag for prioritering av søknader skal behandles politisk i begynnelsen av mai. I forslaget 
til tiltaksstrategi for perioden 2022-2023 er det gjort noen justeringer og suppleringer av 
prioriterte tiltak. Utbedring av hydrotekniske anlegg på bakkeplanerte arealer og arealer 
med stor erosjonsrisiko har fortsatt høy prioritet, det samme gjelder flere 
kulturlandskapstiltak. Se forslaget til prioriteringer for 2022 og 2023 på neste side. 
Dersom du har spørsmål knyttet til noen av tiltakene så kontakt oss gjerne før du sender 
søknad. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Erosjonsskade ved lukkingsanlegg  

(Foto: Nannestad kommune)    Figur 2 NIBIOs veileder Planering og   jordflytting  -  
Utførelse og vedlikehold ( Lenke) 

  

https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/landbruk/leirblekkja/1--2022-leirblekkja.pdf
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2454793/NIBIO_BOK_2017_3_4.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Forslag til tiltak og prioritering for 2022 og 2023  

 
 

http://www.nannestad.kommune.no/


 

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .     Side 3 

Fremmede arter 
Nannestad har et økende problem med fremmede plantearter som for eksempel 
kjempespringfrø, kanadagullris og kjempebjørnekjeks, som er i rask spredning og utgjør en 
høy risiko mot stedegent biologisk mangfold. Kommunen organiserer helhetlig bekjempelse 
etter søknader om midler fra Statsforvalteren. Det kan i tillegg være aktuelt å gi SMIL-midler 
for å bekjempe og hindre spredning av kjempespringfrø, kanadagullris og 
kjempebjørnekjeks. Bekjempelse må utføres i tråd med anbefalte faglige 
bekjempelsesmetoder (FAGUS) eller nyere metoder som har dokumentert effekt. 
 

 
Figur 1 Kjempespringfrø (Foto: Nannestad kommune)    Figur 2 Kanadagullris (Foto: Statsforvalteren) 

 
Figur 3 Kjempebjørnekjeks (Foto: Eli Fremstad, CC BY) 

 

Ny høring av regionale miljøkrav i jordbruket, Oslo og Viken 
Høringsforslaget er en revidert versjon av det som var på høring høsten 
2021. Høringsdokumentene finner du på nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Akerhus. 
Høringsfrist 1. juni 2022. Høringen blir behandlet politisk i Nannestad i begynnelsen av mai. 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://fagus.no/apent_for_alle/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/2022/06/ny-horing-av-revidert-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-oslo-og-viken/


 

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .     Side 4 

 
Regionalt miljøtilskudd – veiledningsmateriell søknadsomgangen 
2022 
Veiledningsmateriell for 2022 er oppdatert og lagt ut på nettsiden til statsforvalteren. Det er 
foreløpige satser, årstall og forsidebilder som er oppdatert.  Les mer på nettsiden til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 
Kontakt oss 
Landbrukskontoret har midlertidige lokaler i sidebygningen på Leiravoll (gamle 
alderspenjonatet), Nannestadvegen 222, under ombyggingen av kommunehuset. Ta kontakt 
med oss på telefon eller e-post for å gjøre avtale ved behov. 
 
Jordbruk: 

Marit Sand, tlf. 66105134, marit.sand@nannestad.kommune.no  
Nina Lynnebakken, tlf. 66105133, nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no  

Skogbruk: 
 Eivind Engh, tlf. 66105120, eivind.engh@nannestad.kommune.no  
 

 

       Vi ønsker God Påske! 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
mailto:marit.sand@nannestad.kommune.no
mailto:nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no
mailto:eivind.engh@nannestad.kommune.no

