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Bakgrunn  
Nannestad kommune er en landbrukskommune med 46 300 dekar fulldyrka jord,  

5 800 daa innmarksbeite, 238 000 dekar produktiv skog og 9 000 daa uproduktiv 

skog (kilde: Arealressursstatistikk, NIBIO). 98,6 % av kommunens fulldyrka jord er 

jordsmonnkartlagt og 91 % av arealet er av svært god eller god jordsmonnkvalitet. 

47 % av arealet er planert (kilde: Jordmonnstatistikk, NIBIO).  

 

I tillegg til å produsere mat og trevirke bidrar landbruksnæringen til miljøgoder 

knyttet til kulturlandskap, naturmangfold og kulturarv. Samtidig er landbruket en 

kilde til forurensning og påvirkning av økosystemer, luft, jord og vann.  

Landbrukskontoret forvalter flere tilskuddsordninger der målet er å bidra til redusert 

forurensning av vassdrag og mindre utslipp av klimagasser, og ivaretakelse av 

kulturlandskapet. 

 

Fra og med 1.1.2004 fikk kommunen vedtaksmyndighet for forskrift 4. februar 2004 

nr. 448 om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-forskriften). Formålet 

med disse midlene er å ivareta 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 utfordringer, målsettinger og strategier.  

 

Midlene til SMIL-ordningen forhandles fram gjennom Jordbruksavtalen. 

Statsforvalteren fordeler midlene etter følgende kriterier angitt i Regionalt 

miljøprogram (RMP): 

60 % av midlene fordeles etter faste kriterier: 

• Jordbruksareal 

• Antall daa planert areal /hydrotekniske utfordringer 

20 % etter miljøutfordringer: 

• Kommunens tiltaksstrategier, der SMIL og RMP sees i sammenheng prioriteres 

• Særlige regionale og nasjonale miljø- og kulturlandskapsutfordringer 

20 % etter aktivitet og måloppnåelse: 

• Gjennomføringsgrad 

• Rapportering og innmeldte behov/planer 

Tiltaksstrategien vil også ligge til grunn for forvaltning av øvrige miljøvirkemidler, 

som blant annet forvaltes etter disse forskriftene:  

• Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Viken (RMP). 

• Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. 

Et viktig formål med ordningen er å få best mulig målretting av innsatsen og 

tiltakene, på bakgrunn av lokale miljømessige behov og utfordringer.  

 

Føringer for bruk av midlene 

I nasjonalt miljøprogram er det gitt føringer for prioriteringer i kommunen:  

• De kommunale tiltaksstrategiene skal prioritere tilskudd til områder med de største 

miljøutfordringene og tiltak som gir god miljøeffekt. 
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• I henhold til jordbruksavtalen, skal hydrotekniske tiltak prioriteres i 

leirjordområdene. Det kan i tillegg komme føringer i jordbruksavtalen knyttet til 

både klima, miljø og kulturlandskapstiltak.  

For å få til en helhetlig satsing på miljøtiltak skal lokal tiltaksstrategi for tilskudd til 

spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og regionalt miljøprogram (RMP) ses i 

sammenheng. RMP skal gjennom tilskudd til årlig skjøtsel og vedlikehold følge opp 

SMIL-tilskudd til investeringer innvilget av kommunen. Ved tildeling til kommunene 

har Statsforvalteren videre en føring om at klimatilpasning, herunder hydrotekniske 

tiltak, prioriteres der behovene er store. Tiltak for pollinerende insekter og truet 

natur er også vektlagt. I tildelingsbrev av 4.2.2022 fra Statsforvalteren til 

kommunen er det presisert at tiltaksplanen for Oslofjorden følges opp i 

tiltaksstrategiene og at midlene brukes der de har størst effekt.  
 

Prosess /medvirkning 

Kommunen skal fastsette overordnede retningslinjer (lokal tiltaksstrategi) for 

prioritering av søknadene. Retningslinjene skal utarbeides i dialog med 

næringsorganisasjonene i jordbruket lokalt, og ses i sammenheng med fylkets 

strategier for regionalt miljøprogram.  

 

Tiltaksstrategien for perioden 2018-2021 har vært et godt verktøy for prioritering av 

søknader innen ordningen. Normalt har tiltaksstrategien hatt en varighet på 4 år. 

For å samkjøre med regionalt miljøprogram legges det opp til en ny rullering i løpet 

av 2023. I denne rulleringen har strategien fra 2018-2021 i hovedsak blitt 

videreført, med unntak av noen justeringer for å tilpasse til endringer i forskrift og 

føringer for bruk av midler. 

 

Næringsorganisasjonen «Nannestad bondelag» har vært involvert i revideringen av 
tiltaksstrategien for 2022-2023. 
 

Forbruk av SMIL-midler i perioden 2018-2021 
I årene 2018-2021 har Nannestad kommune i gjennomsnitt innvilget årlig  

kr 1 440 000 i SMIL-tilskudd, der 88 % er tildelt til forurensingstiltak og 12 % til 

kulturlandskapstiltak. Hoveddelen av midlene er tildelt hydrotekniske tiltak. Av 

kulturlandskapstiltak er midlene i hovedsak gått til kulturmark. Det er i perioden 

også tildelt midler til verdifulle bygninger, samt bekjempelse av fremmede arter og 

etablering av vegetasjon langs elv.  
Forurensning Kulturlandskap Totalt 

År Antall 

søknader 

Beløp 

innvilget 

Antall 

søknader 

Beløp 

innvilget 

Antall 

søknader 

Sum 

innvilget 

2018 15 642886 13 396597 28 1039483 

2019 10 739684 3 153427 13 893111 

2020 18 1827679 5 132159 23 1959838 

2021 12 1833026 8 35000 20 1868026 

Sum 55 5043274 29 717182 84 5760456 

Tabell 1 Oversikt over tildelte midler 2018-2021 
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Lokale utfordringer i jordbruket  
Utfordringer er omtalt i forhold til det som er mest relevant for miljøvirkemidlene i 

landbruket. 

 

Forurensning 
Avrenning av partikler og plantenæringsstoffer fra jordbrukerarealer utgjør en stor 

del av forurensning til vann og vassdrag. Jordpartikler, organiske stoffer, nitrogen, 

fosfor og rester av plantevernmidler, fører til dårligere vannkvalitet.  

 

Planeringsfelt 

Det typiske Romerikslandskapet i dag er ganske forskjellig fra slik det var før 

bakkeplaneringen tok til. Bakkeplaneringen gjorde brattlendt eller kupert areal 

egnet for maskinell drift. Store deler av Nannestad, ble bakkeplanert på 1970 og 

1980 tallet. Planert areal utgjør ca. 47 % av den fulldyrka jorda. Landskapet er 

preget av store åpne kornarealer med lange helningslengder på 

leirjord. Mange kilometer av de mindre tilførselsbekkene renner i 

lukkede systemer og det ble gjort store investeringer i 

hydrotekniske anlegg i forbindelse med bakkeplaneringen. Dette 

gir store utfordringer for landbruket da mange planeringsfelt kan 

ha problemer med overflateavrenning og stor erosjonsrisiko. 

Årsaker til dette kan være for eksempel skadede, 

underdimensjonerte eller for få avløp, for bratte skjæringer og 

fyllingsskråninger, manglende avskjæringsgrøfter, for få eller feil 

utførelse av nedløpskummer, osv. I tillegg begynner anleggene å 

bli gamle og utbedringsbehovet er stort. Opp gjennom årene er 

det gjort ulike registreringer og befaringer av hydrotekniske 

anlegg.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomførte befaringer i 

kvikkleiresoner i Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum høsten 2021, der foreløpig 

upubliserte resultater bekrefter, som tidligere dokumentert, betydelig omfang av 

skader på hydrotekniske anlegg og betydelig erosjon. Forfall av hydrotekniske 

anlegg er alvorlige i områder med mulig fare for kvikkleireskred. Nannestad vil 

fortsatt ha store utfordringer med hydrotekniske anlegg i årene fremover og 

utbedring av eldre planeringsfelt vil fortsatt ha høy prioritet.  
 

Klimatilpasning  

Klimaet er i endring og vi opplever større og mer intense nedbørsmengder, og i 

den forbindelse oppstår det oftere akutte hendelser. Dette medfører ofte store 

reparasjoner på de hydrotekniske anleggene og som fører til svært store 

økonomiske konsekvenser for bonden. I tillegg er mye av dette arbeidet svært 

risikofylt.  

 

Økte og mer intense nedbørsepisoder stiller større krav til håndtering av 

overflatevann, både internt på egen eiendom, men også utbyggingsprosjekter kan 

medføre utilsiktede problemer og belastning på hydrotekniske anlegg i landbruket. 

Tiltak mot avrenning i jordbruket kan være positive for å redusere effekten av økt 

nedbør ved å oppdimensjonere rør, dempe flom eller fordrøye.  

Figur 1 Stor erosjonsskade ved 

lukkingsanlegg (Foto: Nannestad 

kommune) 



6 

 

Vannmiljø  

Jordbruksarealene i Nannestad drenerer til Leiravassdraget (Vannområde Leira –

Nitelva) og Hurdalsvassdraget (Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma).  

Leira renner gjennom hele Nannestad, og er både unik og 

sårbar for forurensning. Leiras dårlige vannkvalitet skyldes i 

stor grad partikkel- og næringsstofftransport fra 

landbruksarealene. I tillegg er det stor tilførsel fra naturlig 

erosjon. Leira skaper stedvis utfordringer i form av flom på 

dyrka mark og ras/erosjon i elvekant. Avrenning fra landbruket 

og feil ved gamle hydrotekniske anlegg er viktige kilder til 

forurensning.  

 

Gjennom EUs vanndirektiv og vannforskriften er Norge 

forpliktet til å oppnå miljømålene «god økologisk og kjemisk 

tilstand» i vann innen gitte frister. Så langt har Nannestad 

kommune fått en samlet og god oversikt over påvirkninger og miljøtilstanden i 

vassdragene, men det gjenstår fortsatt mye arbeid før miljømålene kan bli nådd for 

vassdragene innen 2027, slik hovedregelen i vannforskriften tilsier. Gjennom neste 

planperiode (2022 – 2027) vil det derfor være høyt fokus på ytterligere 

tiltaksgjennomføring for å hindre/begrense avrenning av næringsstoffer, 

forurensning, og forringelse av vannmiljøet.   

 

Husdyrgjødsel - avrenning fra utekveer, foringsplasser, talle  

Med stor andel av husdyrprodusenter kan det være lokale utfordringer knyttet til 
utekveer, foringsplasser og talle.  
 

Utslipp til luft  

Gjødsellagre for husdyrgjødsel er i større eller mindre grad kilde til utslipp av 

ammoniakk og drivhusgassene metan og lystgass. I tråd med nasjonale og 

kommunale mål om å redusere utslipp av klimagasser, er det naturlig at utslipp fra 

gjødselkjellere reduseres til et minimum. Tildekking av gjødselkummer er kjent for 

å kunne redusere utslipp og da spesielt ammoniakk. 

 

Kulturminner og kulturlandskap 

Ravinelandskap 

Et særtrekk ved Nannestad er de store arealene med 

raviner. Tidligere har disse ravinene også vært mye brukt 

til beiting, men ettersom andelen husdyrbruk har sunket 

har mange av disse områdene grodd igjen med skog. 

Disse ravinene er til dels utilgjengelige, og gjør at 

skogsdrift er vanskelig. Gjengroingsprosessen er mange 

steder godt i gang, og gråor er i ferd med å skjule 

karakteristiske terrengformer. Det er et stort tap for bygda 

hvis alle ravinene gror igjen med tett skog. Nannestad vil 

miste mye av sitt særpreg. Mangel på husdyr og gjerder 

gjør at dette blir en stor utfordring i fremtiden.  

 

Figur 2 Erosjonsutsatt elvekant (Foto: 

Nannestad kommune) 

Figur 3 Ravinelandskap. Øya-Ukustad (Foto: 

Nannestad kommune) 
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Våren 2009 ble ravinelandskapet sørvest for Gardermoen valgt ut som ett av 49 

viktige og verdifulle kulturlandskap i Norge. Dette utvalget er gjort av Landbruks- 

og matdepartementet i samråd med Direktoratet for naturforvaltning, Statens 

landbruksforvaltning og Riksantikvaren etter en prosess med regional og lokal 

forvaltning, næringsorganisasjonene og grunneierne. Det utvalgte kulturlandskapet 

er et viktig ”utstillingsvindu” og er basert på et frivillig samarbeid mellom 

grunneiere/forvaltere og kommunen om langsiktig skjøtsel, for å hindre gjengroing 

og tap av biologisk mangfold. Området omfatter 20 gårdsbruk og har en størrelse 

på ca. 4 700 daa. Dette er kjerneområdet i et sammenhengende ravinelandskap på 

begge sider av elva Leira. Tradisjonelle driftsformer og byggeskikk er holdt i hevd.  

Ravineformene i dette området er sjeldent godt bevart, og blant de største 

ravineområdene i leiravsetninger i Nord-Europa. Ravinene er også spesielle og 

særegne ved å være brattere, krappere og i mindre skala enn ellers på Østlandet. 

De gamle gårdstuna ligger på ryggen av ravinene, med åkrene på flatene rundt. 

Landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen har gått sammen om å gi bonden 

drahjelp ved hjelp av spesielle tilskudd. Videre er det sagt at området skal 

prioriteres i forhold til SMIL.  

 

For å ivareta nasjonalt viktige kulturlandskap har Riksantikvaren utarbeidet et 

landsomfattende register «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 

(KULA)», der store deler av Nannestads ravine- og kulturlandskap, fra E16 i nord 

og helt sør til grense mot Ullensaker, inngår i et område som er kalt «Kringler- 

Hovin». 

 

Gammel piggtråd utgjør en trussel for både beitedyr og ville dyr. I tillegg er piggtråd 

til ulempe i forbindelse med friluftsliv.  

 

Biologisk mangfold 

Nannestad har et variert og rikt biologisk mangfold. Slåttemark er arealer som blir 

regelmessig slått, men ikke gjødslet eller tilsådd. Ugjødslet slåttemark er en kritisk 

truet naturtype, med mange sjeldne arter. I Nannestad er det registrert 3 

forekomster der den ene ikke er holdt i hevd. For skjøtsel av slåttemark som er 

registrert i Naturbase, kan man søke SMIL-tilskudd, tilskudd til slått av slåttemark 

gjennom regionalt miljøprogram og/eller Statsforvalteren «Tilskudd til trua 

naturtyper».  

 

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. Gjennom SMIL-ordningen 

kan det gis tilskudd til tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold. 

 

Bygninger 

Nannestad har flere mer eller mindre godt bevarte bygninger med 

jordbrukshistorisk verdi og som samtidig fremstår som et viktig element i 

jordbrukets kulturlandskap. Ivaretakelse av gamle bygninger er ofte kostbart, og en 

risikerer at viktige kulturminner går tapt på grunn av manglende vedlikehold.  
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Prioriteringer og tilskuddssatser 2022-2023 
 

Type tiltak Prioritet Tiltak og eksempler Tilskuddssats

/makssats 

Forurensnings-

tiltak 

  

1 

 

Hydrotekniske tiltak 

✓ Rehabilitering av eldre lukkingsanlegg   

✓ Rehabilitering og sikring av utløp og kummer  

✓ Nye kummer med utløpsgrøfter 

✓ Terrengutforming/etablering av motvoll ved nedløpskum 
m.m. 

✓ Gjenåpning av bekkelukkinger 

✓ Steinsetting i forbindelse med erosjonssikring av utløp  

✓ Fordrøyningsdam/flomvoll  

Inntil 70 %  

Tilplanting av kantvegetasjon langs bekker og elver  Inntil 70 % 

Bygningstekniske tiltak 

✓ Etablering av dekke som forhindrer nedbør i 
eksisterende gjødsellager 

✓ Tiltak for å redusere avrenning fra husdyrgjødsel og 
rundballer 

Inntil 30 %  

(maks 

100 000 kr 

per tiltak) 

Åpne avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og 

arealavrenning  

kr 30 pr m  

2 Fangdammer og andre økologiske rensetiltak Inntil 70 %  

3 Andre tiltak innenfor forskriftens formål 

✓ Biobed  

Inntil 35 % 

Kulturlandskaps-

tiltak 

1 

 

Restaurering av kulturmark (beiter og gjerder)  

Fjerning av piggtråd i forbindelse med restaurering av kulturmark 

Inntil 70 % 

Inntil 10 kr 

per m 

Elektronisk gjerdeløsning (knyttet til kulturmark) Inntil 70 % 

Bekjempelse og hindre spredning av fremmede skadelige arter 

(kjempespringfrø, kanadagullris og kjempebjørnekjeks) 

Inntil 70 %  

Tiltak for ville pollinerende insekter Inntil 70 % 

Tiltak for ivareta truet natur, utvalgte naturtyper og prioriterte 

arter (slåttemark, naturbeitemark) 

Inntil 70 % 

2 Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer (stier, 

setervanger, bygninger) 

Inntil 40 % 

(maks 100 

000 kr per 

bygning) 

3 Andre tiltak innenfor forskriftens formål Inntil 35 % 

Planleggings- og 

tilretteleggings-

prosjekter 

1-31)  Prosjekter som leder fram til gode planer for tiltak 

✓ Samarbeid om tiltak langs bekk 

✓ Samarbeid som bidrar til økt beitebruk (beitesamarbeid) 
i kulturlandskapet.  

Inntil 100 %  

Tabell 2 Prioritering og tilskuddssatser i perioden 2022-2023. 

1)Prioriteres i henhold til prioriteringene for forurensnings- og kulturlandskapstiltak. 
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I samsvar med føringer gitt i nasjonalt miljøprogram skal bruk av SMIL-midlene 

prioriteres til områder med de største miljøutfordringene og tiltak som gir god 

miljøeffekt.  

 

Kommunens fordeling av tilskuddsmidler 
For å sikre bred effekt av ordningen fordeles kommunens totale tilskuddspott etter 

en veiledende fordelingsnøkkel der 75 % tildeles forurensningstiltak og 25 % 

tildeles kulturlandskapstiltak i henhold til prioriteringsliste som vist i figur 6. 

Statsforvalteren har sterkt fokus på økt gjennomføringsgrad av prosjekter som har 

fått innvilget tilskudd. SMIL-søknader fra søkere som har mange uferdige SMIL-

prosjekter vil kunne blir prioritert lavere enn tilsvarende søknader fra andre søkere. 

I tillegg gjelder følgende prioriteringer: 

Prioriteringer – generelt 

✓ Tilskuddsrammen fordeles først på prioritet 1 før prioritet 2 og 3 blir 
vurdert. 

✓ Tiltak som krever samordning mellom brukere (fellestiltak). 

Prioriteringer – forurensningstiltak  

✓ Tiltak mot forurensning på bakkeplanerte arealer og arealer med stor 
erosjonsrisiko. 

✓ Tiltak mot forurensning i nedbørsfeltene som drenerer til vassdrag med 
dårlig vannmiljøtilstand.  

Prioriteringer – kulturlandskapstiltak 

✓ Eksisterende beiter prioriteres fremfor gjenåpning etablering av nye. 
Søknaden vurderes opp imot behovet for beite for å sikre videre bruk.  

✓ Setre prioriteres. 

✓ Bekjemping av fremmede arter på arealer med høy spredningsrisiko. 

Grunnlag for prioritering av tiltak ligger vedtatte planer og utredninger/kartlegginger 

✓ Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022 

✓ Regionale vannforvaltningsplaner og lokale tiltaksanalyser for 

vannområdene Vannportalen , Vannområde Leira-Nitelva, Vannområde 

Hurdalsvassdraget/Vorma  

✓ Kommuneplan for Nannestad kommune 2018-2035. Bestemmelser og 

retningslinjer om det utvalgte kulturlandskapet i jordbruket «Øya – Nordre 

Eik» og hensynssoner for interessante kulturmiljøer.  

✓ Kartlegging av naturmangfold og Kommunedelplan for naturmangfold i 

Nannestad 2019-2026 

✓ Kulturminnekartlegginger og Kommunedelplan kulturminner  

✓ Klimastrategi for Nannestad kommune 2020-2030 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/rbu-2019-2022-med-delprogrammer/rmp-oslo-og-viken-2019-2022-trykk.pdf
http://www.vannportalen.no/
https://elveliv.no/
http://www.huvo.no/
http://www.huvo.no/
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Beskrivelse av ordningene, målsettinger og kriterier 

Forurensningstiltak  
Det kan gis tilskudd til tiltak som reduserer risikoen for erosjon på jordbruksarealer 

og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller 

som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft eller vann.  

 

Målsettingene i Nannestad vil være: 

✓ Begrense erosjon og avrenning (forurensning) fra jordbruksarealene til 

vann og vassdrag 

✓ Bidra til reduserte utslipp av klimagasser  

Aktuelle tiltak og kriterier er:  

 

Hydrotekniske tiltak  

Det kan gis tilskudd til utbedring og supplering av 

hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til 

erstatning for eksisterende lukka avløp. Tiltak kan 

gjennomføres på jordbruksarealer og i vannløp. Eks: 

✓ Rehabilitering av eldre lukkingsanlegg   

✓ Rehabilitering og sikring av utløp og kummer  

✓ Nye kummer med utløpsgrøfter 

✓ Terrengutforming/etablering av motvoll ved 
nedløpskum m.m 

✓ Gjenåpning av bekkelukkinger kan være aktuelt i 
noen områder. Les mer i veilederen gjenåpning 
av lukka bekker.  

✓ Steinsetting i forbindelse med erosjonssikring av utløp.  

✓ Fordrøyningsdam/flomdam 

Flomdempende tiltak for å 

forsinke vann som medfører 

flom og overflatevann. 

Dammen bygges gjerne i 

utmark og skal forsinke vannet 

ved store nedbørsmengder. 

Formålet er å hindre 

jorderosjon og ødeleggelser 

av lukkings- og andre 

hydrotekniske anlegg. 

Dammene kan ofte bygges 

enkle, i naturlige forsenkninger 

i naturen. Det kan også være andre løsninger som blant annet 

NIBIO har prøvd ut, som kvistdammer mm. 

✓ Åpne avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning. 

Figur 5 Fordrøyningsdam før innløpet til  

lukkingsanlegg (Foto: Nannestad kommune) 

Figur 4 Sikret nedløp ved 

lukkingsanlegg (Foto: 

Nannestad kommune) 
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o Gjelder ikke der dette er en del av et ordinært dreneringsarbeid. 

Vanlig grøfting/drenering av jordbruksjord faller utenfor SMIL-forskriftens formål. 

Slike dreneringstiltak kan vurderes innenfor ordningen «Drenering av 

jordbruksjord». 

 

Bygningstekniske tiltak 

Gjelder særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende 

driftsbygning eller driftsopplegg.  Aktuelle tiltak og kriterier: 

✓ Etablering av dekke som forhindrer nedbør i eksisterende gjødsellager.  

o Lageret skal være knyttet til husdyrproduksjonen på gården.  

o Gjelder for de tiltak hvor det ikke kan gis tilskudd fra andre 
ordninger. 

✓ Tiltak for å redusere eller hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer 
og samleplasser for beitedyr, avrenning fra rundballer m.m.  

En forutsetning for tilskudd er at tiltaket ikke er en del av kravene som stilles til 

vanlig jordbruksdrift, men kan betraktes som et spesielt miljøtiltak. Ved 

oppstart/nyetablering skal nødvendige miljøhensyn ivaretas. Midler til større 

bygningstekniske miljøtiltak kan søkes gjennom Innovasjon Norge. 

Tilplanting av kantvegetasjon langs bekker og elver 

Det kan gis tilskudd til planter og utplanting av busker/trær for å etablere 

kantvegetasjon langs bekker og elver. Formålet kan være både å stabilisere 

erosjonsutsatte jordekanter, samt bidra til mindre næringsavrenning, biologisk 

mangfold og kulturlandskap. Tiltaket blir vurdert ut fra nytteeffekt på redusert 

næringsavrenning, biologisk mangfold og kulturlandskap m.m. Se NVE`s veileder 

om kantvegetasjon og mer informasjon på NIBIO.  

 

Fangdam og andre økologiske rensetiltak.  

Det kan gis tilskudd til fangdammer og andre økologiske rensetiltak som reduserer 

negative miljøvirkninger av erosjon og avrenning av næringsstoffer og 

plantevernmiddelrester ved hjelp av naturens selvrensningsevne.  

En fangdam er en dam som anlegges med tanke på å samle opp jordpartikler og 

næringsstoffer i vann som renner av jordbruksareal. Det er oftest som en utvidelse 

av bekk for å fordrøye og rense vann for partikler og næringsstoffer. Antall dekar 

nedslagsfelt og m2 fangdamareal må oppgis i søknad. Les mer om fangdam her.  

 

Andre tiltak 

Det kan f.eks. gis støtte til spesielle investeringer som reduserer risiko for tap av 

plantevernmidler, eksempelvis biobed ved påfyllingsplasser og lignede.  

 

Kulturlandskapstiltak 
Det kan gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som gjennom skjøtsel, vedlikehold og 

istandsetting ivaretar natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap. 

 

Målsettingene i Nannestad vil være: 

https://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf
https://www.nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/vannmilljotiltak/kantsoner
https://nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-vannforurensning-fra-landbruket/tiltak-mot-vannforurensing-fra-landbruket/fangdammer-og-renseparker/_/attachment/inline/01419a71-1e8a-4614-bf31-3701b85af5a4:35424c166f9a921b4fc0dd407942f157e8cfc354/Tema_3_13_2008.pdf
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✓ Landbruket skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet med bygninger 

✓ Ta vare på og utvikle variasjonsrikdommen som fremdeles finnes i det 

opprinnelige landskapet og jobbe for å redusere gjengroinga ved å legge til 

rette for beitebruk i ravinelandskapet. 

✓ Hindre spredning av fremmede arter 

Aktuelle tiltak og kriterier: 

 

Restaurering av kulturmark (beite) 

Det kan gis tilskudd til rydding og gjerding av gamle kulturbeiter for å hindre 

gjengroingsprosessen. Kriterier: 

✓ Arealet må bære preg av at det har vært 
beitet.  

✓ Søker må dokumentere tidligere bruk av 
arealet. 

✓ Det vil bli satt vilkår om oppsetting av 
permanent gjerde. 

✓ Det må foreligge konkrete planer for å 
ivareta fremtidig skjøtsel, som 
tilstrekkelig beitetrykk, slått eller bruk av 
beitepusser.  

✓ Det vil bli satt vilkår om at kulturmarka skal beites og vedlikeholdes 
i 5 år. 

✓ Arealer som er tilplantet med skog kan ikke regnes som kulturmark. 

✓ Tiltak som har stor nytte for allmennheten prioriteres.  

✓ Tiltaket knyttes mot kravet til innmarksbeite i veileder for 
produksjonstilskudd. Dette for å holde arealene oppe ved aktivt 
bruk av beitedyr.  

✓ Kulturbeiter med høy naturmangfoldsverdi prioriteres.  

Tilskudd kan gis til fjerning av piggtråd forbindelse med restaurering av kulturmark. 

Det gis ikke SMIL-tilskudd til generell opprydding av piggtrådgjerder. 

Tilskudd kan gis til elektroniske gjerdeløsninger i tilfeller der verdifulle arealer 

(naturbeitemark, ravinebeiter etc.) blir ivaretatt. Kriterier: 

✓ Tilskudd kan gis til innkjøp av elektronisk utstyr. 

✓ Det gis ikke tilskudd til bruk av elektronisk gjerdeløsning i utmark.  

Biologisk mangfold  

Det kan gis tilskudd til tiltak som ivaretar biologisk mangfold. Biologisk mangfold er 

mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de 

økologiske sammenhengene mellom disse. Områder registrert ved 

naturtypekartleggingen vil danne grunnlag for prioriteringen av tiltak.  

 

Figur 6 Ravinebeite (Foto: Nannestad 

kommune)  
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Bekjempelse og hindre spredning av fremmede skadelige arter 

Fjerning av fremmede skadelige arter i jordbrukets kulturlandskap kan ivareta eller 

gi økt biologisk mangfold.  Nannestad kommune 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. Kriterier:  

✓ Bekjempelse skal utføres i tråd med faglig anbefalte bekjempelsesmetoder 

(FAGUS).  

✓ Søknader om kartlegging av områder prioriteres ikke. 

  

Figur 7 Kjempespringfrø 

(Foto: Nannestad kommune)           

   

Figur 9 Kjempebjørnekjeks (Foto: Eli Fremstad, CC BY) 

 

Tiltak for pollinerende insekter 

Det kan gis tilskudd til pollinatorvennlige tiltak. Kriterier: 

✓ Etablering av soner for pollinerende insekter utenfor dyrka jord. 

Figur 8 Kanadagullris (Foto: 

Statsforvalteren 

https://fagus.no/
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For tiltak på jordbruksareal vises det til regionalt miljøtilskudd der det kan gis 

tilskudd for å så pollinatorvennlige frøblandinger og for å skjøtte pollinatorvennlige 

soner. 

 

Tiltak for truet natur 

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av 

slåttemark. Kriterier: 

✓ Arealet skal være registrert i 

Naturbase. 

✓ I tilfeller der søker oppfyller 

vilkårene for å søke SMIL-

tilskudd, men ikke mottar 

RMP-tilskudd for arealet.  

 

Figur 1 Slåttemark i Utvalgt kulturlandskap Øya – Nordre Eik (Foto: Nannestad kommune) 

Det er også mulig å søke Statsforvalteren om ulike tilskudd for å ivareta biologisk 

mangfold. Se Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter for oversikt og mer info 

om aktuelle ordninger. 

 

Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer 

Det kan gis tilskudd til skjøtsel av vegetasjon på og omkring kulturminner og 

kulturmiljøer og tiltak som vedlikehold, istandsetting, bevaring og planlagt bruk av 

kulturminner og kulturmiljøer som er en del av landbrukets kulturlandskap.  

Det kan gis tilskudd til mindre utvendige påkostninger på verneverdige/eldre 

bygninger på gården, som er viktig for et helhetlig gårdmiljø. Kriterier:  

✓ Regional kulturmyndighet skal vurdere tiltaket og deres uttalelse vil bli 
vektlagt. 

✓ Setertun  

o Her vil retningslinjer for bevaring av setre i Nannestad 
allmenningene, vedtatt av almenningsstyret, bli lagt til grunn for 
vurderingene.  

✓ Bygninger på gården uten betydning for næring i dag prioriteres (ikke 
bolighus).  

Det er også mulig å søke om støtte til kulturminner og gamle bygninger fra 

Kulturminnefondet. Akershus bygningsvernsenter gir råd og veiledning om 

istandsettelse og ny bruk av eldre landbruksbygninger. 

 

Tilrettelegging for økt tilgjengelighet i jordbrukets kulturlandskap 

✓ Stier med historisk verdi  

✓ Tiltak som har stor nytte for allmennheten  

✓ Etablering av nye el. flytting av stier for å avdempe konflikt 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
https://kulturminnefondet.no/
https://mia.no/akershusbygningsvernsenter
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Andre kulturminner og kulturmiljøer 

✓ Tiltak som har stor nytte for allmennheten 

Planleggings og tilretteleggingsprosjekter 
Det kan gis tilskudd til prosjekter som leder fram til gode planer for tiltak. Formålet 

med slike prosjekter er å legge forholdende til rette for større helhetlige prosjekter 

over større områder, for eksempel knyttet til vassdrag eller ei grend. Slike 

prosjekter, med flere aktører er ofte administrativt krevende å få i gang og det kan 

være behov for å gi starthjelp. For eksempel: 

✓ Samarbeid om tiltak langs bekk 

✓ Samarbeid som bidrar til økt beitebruk (beitesamarbeid) i kulturlandskapet.  

Kostnader med planlegging, organisering og prosjektgjennomføring kan inngå i 

prosjektet. Søknaden vurderes i henhold til prioriteringene for forurensnings- og 

kulturlandskapstiltak.  

 

Søknad og dokumentasjon  

Hvem kan motta SMIL-tilskudd? 
For å få innvilget SMIL-tilskudd må det foregå en tilskuddsberettiget produksjon på 

landbrukseiendommen. Det kan søkes om tilskudd til enkeltstående tiltak eller til 

større tiltak som berører flere aktører og/eller eiendommer.  

Søker kan være: 

✓ Foretak som er berettiget produksjonstilskudd  

✓ Eier av landbrukseiendom, der det foregår en tilskuddsberettiget 

produksjon 

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. Søker må kunne dokumentere 

at det foreligger gjødslingsplan og plantevernjournal. Det er ønskelig at dette 

vedlegges søknaden.  

Gjennomføring av SMIL-tiltak på leid areal krever skriftlig godkjenning fra eier. 

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

Se landbruksdirektoratets kommentarer til regelverk for utfyllende informasjon om 

hvem som kan motta SMIL-tilskudd, hvilke vilkår som må være oppfylt m.m.  

 

Hvordan søke? 
Søknadsfrist er 20. april.  

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

Søknaden skal inneholde: 

✓ Kostnadsoverslag 

✓ Prosjektbeskrivelse 

✓ Kart som viser arealets/objektets beliggenhet 

✓ Gjerne bilder 

Vi anbefaler å se nettsiden til Landbruksdirektoratet for søkeveileding og 

instruksjonsfilm for søker.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/forskrift-om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket--kommentarer-til-regelverk/-3-vilkar
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?openStep=9bd67683-82ff-41db-b03a-c841ef7b40e1-1
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?openStep=9bd67683-82ff-41db-b03a-c841ef7b40e1-1
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Det skal søkes før tiltaket er påbegynt. Det innvilges normalt ikke tilskudd til tiltak 

som allerede er påbegynt eller sluttført. Det er derfor viktig å planlegge i god tid. 

Ha dialog med landbrukskontoret hvis det oppstår akutte tilfeller. Tiltakene må 

være i samsvar med retningslinjene i tiltaksstrategien.  

 

Kostnadsoverslag og veiledende satser 

Kostnadsoverslag over kr 100 000,- må utarbeides av eller i samråd med ekstern 

entreprenør/planlegger.  

Veiledende satser kan brukes til utarbeidelse av eget kostnadsoverslag: 

Veiledende satser egeninnsats – forurensning: 

Manuelt arbeid og nødvendig planlegging 
av tiltak 

350,-/time 

Traktor m/fører 600,-/time 

Traktor m/ tilhenger 670,-/time 

Gravemaskin under 8 t m/fører 650,-/time 

Gravemaskin over 8 t m/fører 700,-/time 

 

For andre veiledende satser se «Håndbok for driftsplanlegging» fra NIBIO.  

Veiledende satser - kulturlandskap og kulturminner: 

Mann m/motorsag, ryddesag: 400,- /time 

Rydding av kratt 3150,- /daa 

Nettinggjerde (oppsett og materiell) 105,- /m 

Gjerde 2 tråd (oppsett og materiell)  63,- /m 

Gjerde 3 tråd (oppsett og materiell) 84,- /m 

 

Tilleggssøknad 

Tilleggssøknader prioriteres kun i helt spesielle tilfeller. Dersom kostnadene skulle 

bli større enn det godkjente kostnadsoverslaget, kan det fremmes tilleggssøknad 

der det tydelig kommer fram hva tillegget er og hvorfor kostnadene er blitt større. 

Differansen må minimum være kr 20 000,- 

 

Aktuelle ressurser  

✓ Landbrukdirektoratets nettside om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)  

✓ NIBIOs veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket  

✓ NIBIOs veileder for planering og jordflytting  - utførelse og vedlikhold  Vol 3 
NR 4 2017 

✓ NVE Veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred  Nr. 1/2019. Vedlegg 2 gjelder 
små inngrep som ikke er søknadspliktige. 

✓ NVE Veileder Kantvegetasjon langs vassdrag Nr 2/2019. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil
https://www.nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2454793
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf


17 

 

✓ FAGUS  (faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren) har laget en rekke 
faktaark om bekjempelse av fremmede arter. Det kan også være nyere 
metoder som har dokumentert/erfart effekt.  

Behandling av søknader 

Generell saksgang 

Etter søknadsfristen 20. april blir søknadene vurdert opp imot gjeldende regelverk 

og tiltaksstrategi. Ved behov blir det tatt befaring. Det kan settes krav om at søker 

må fremskaffe en prosjektbeskrivelse med faglige vurderinger før søknaden kan 

behandles. Fordeling av tilskudd er avhengig av antall innkomne søknader og hva 

slags prioritet søknadene har. Søknader blir besvart med enkeltvedtak. Vedtaket 

fattes av landbrukskontoret etter delegert myndighet. Vedtak kan påklages til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kravene i SMIL-forskriften må være oppfylt for at 

det skal kunne gis tilskudd. Alle brev som gjelder søknaden, vil bli sendt til 

søkerens innboks i Altinn.  

 

Uttalelse fra andre faginstanser og myndigheter 

Ved saksbehandling av SMIL-søknader kan landbrukskontoret innhente uttalelser 

og innspill fra andre faginstanser for å vurdere og sette krav til gjennomføring av 

hvert tiltak. Dette kan for eksempel være Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i 

Oslo og Viken, Norges vassdrags- og energidirektorat etc. 

 

Kvikkleire og skredfare 

Store deler av Nannestad ligger under marin grense med mulig fare for 

kvikkleireskred. For tiltak som skal gjennomføres under marin grense viser vi til 

Norges vassdrags- og energidirektorats veileder «2019/1 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred». Små tiltak i områder med risiko for skred må utføres i henhold til 

veilederes vedlegg 2: «Gjennomføring av K0-tiltak uten forverring».  For å sikre at 

tiltak gjennomføres på en sikkerhetsmessig god måte kan kommunen kreve 

geoteknisk vurdering. Der kommunen er i tvil, vil NVE bes om en uttalelse til 

prosjektet.  

 

Informasjon 
Faglaget blir invitert til dialogmøte i januar for informasjon om status for året og 

innspill.  

 

Informasjon til mulige søkere: 

✓ Først og fremst gjennom kommunens hjemmeside og gjennom Leirblekkja som 
er kommunens informasjonsskriv til alle gårdbrukerne i kommunen. Gjeldende 
tilskudd og frister publiseres straks disse er vedtatt. Gjentatte påminnelser i 
løpet av året. 

✓ Ved alle henvendelser til kommunen angående prosjekter som kan tenkes å 
utløse tilskudd skal det opplyses om at det er mulig å søke om tilskudd. 

✓ Kommunen informerer om ordningene på eventuelle møter. 

https://fagus.no/apent_for_alle/

