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Forord 

Regionalt miljøprogram skal gi føringer for kommunenes arbeid med Spesielle miljøtiltak i 
landbrukets kulturlandskap (SMIL). Hver kommune har egne tiltaksstrategier for 
SMILordningen. De kommunale strategiene beskriver utfordringer, lokale behov og mål for 
landbrukets miljøinnsats. Tilskudd til SMIL gis til tiltak som går utover det som kan forventes 
som vanlig jordbruksdrift. Et hovedmål er å ta vare på natur- og kulturminnene i jordbrukets 
kulturlandskap, samt å redusere forurensingen fra jordbruket. 
 
Rammen for SMIL i Finnmark har ligget på kr 900 000,- - 1,5 millioner årlig siden 2005. 
Fylkesmannen fordeler SMIL-tilskudd til kommunene på bakgrunn av SMIL-strategiene. 
Tildelingen tar også utgangspunkt i omfang av jordbruksvirksomhet, aktivitet, god 
måloppnåelse og gjennomføringsgrad i den enkelte kommune. Foreninger, lag og 
enkeltpersoner og foretak, - både aktive jordbruksforetak og andre -, kan søke om 
SMILtilskudd. 
 
Miljøprogram for landbruket i Finnmark synliggjør fylkets utfordringer og fokusområder som 
fagmiljøet i fellesskap har kommet frem til. Miljøprogrammet legger rammer for kommunenes 
arbeid med SMIL-strategiene og prioriteringene som kommunene gjør i sitt arbeid. 

 

 

Nasjonalt miljøprogram 

SMIL-tiltaksplan for Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø og Vardø Kommuner 2014 – 2017 er revidert i 

2018 og gjelder inntil videre. Et nytt nasjonalt og regionalt miljøprogram for Finnmark og Troms er 

under utarbeidelse. Den lokale tiltaksplanen vil bli revidert etter at de nye programmene er lagt frem.  
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1. Bakgrunn: 

I jordbruksforhandlingene ble det med bakgrunn i Stortingsmelding nr.19 (2001-2002), Nye 

oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå, vedtatt å overføre forvaltningen av 

de spesielle miljøvirkemidlene til kommunene og innføre nasjonalt miljøprogram fra 2004, og 

videre regionalt miljøprogram fra 2005.  

Målene for kommunesatsingen på landbruksområdet er: 

Økt ansvar til kommunen. 

Kommunene som aktiv landbrukspolitisk aktør. 

Regionalt og lokalt tilpasset politikk. 

 

Dette innebar bl.a. at kommunene fikk forvaltningsansvar for virkemiddelene spesielle 

miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap og områdetiltak med virkning fra 01.01.04.  

Den 4.februar 2004 ble det med hjemmel i jordloven fastsatt tre nye forskrifter;  

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.  

 Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 
 

 

2. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Ordningen skal fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap 
og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd etter denne forskriften skal gis til tiltak som går ut 
over det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften. 
 
Jordbrukets kulturlandskap er arealer, enkeltelementer og bygninger, driftsformer og sammenhenger 
i jordbrukslandskap og dels utmarksområder, som har fått sin form og sitt uttrykk etter menneskelig 
aktivitet i samspill med naturgrunnlaget over tid. Tiltak i jordbrukets kulturlandskap skal fremme 
kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier gjennom vedlikehold, skjøtsel og istandsetting. 
Natur- og kulturminneverdier omfatter biologisk mangfold og økosystemer knyttet til jordbrukets 
arealbruk, kulturminner og kulturmiljøer, gammel kulturmark, videreføring av kulturarv (kunnskaper, 
tradisjoner og teknikker), mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde. 
 
Tiltak for å redusere forurensing skal redusere tap eller risiko for tap av næringsstoffer, partikler og 
andre forurensende utslipp til jord, vann eller luft fra jordbruksarealer, fôr eller gjødsel. 
 
Ordningen skal bidra til gjennomføring av miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig 
jordbruksdrift. Det er viktig at kommunen vurderer hvilke miljøverdier det er naturlig at blir ivaretatt 
gjennom vanlig drift, og hvilke miljøverdier som omfattes av denne ordningen. Stell og drift av arealer 
som følger av normal utnyttelse av arealene til avling, og alminnelig jordarbeiding knyttet til 
eksisterende drift, vil i hovedsak ikke være berettiget tilskudd etter denne forskriften. Det vil først og 
fremst være tale om tiltak som innebærer en ekstra innsats utover dette og som det er forbundet 
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særlige kostnader med. Dette kan gjelde omlegging til eller videreføring av en driftsform som er egnet 
til å ivareta spesielle miljøhensyn. 
 
Å følge lovpålagte krav som gjelder kulturlandskap eller forurensing, regnes som en del av den 
ordinære jordbruksvirksomheten. Det legges til grunn at slike tiltak ikke prioriteres for tilskudd. Et 
formål med forskriften er å få en best mulig målretting av innsatsen og tiltakene på bakgrunn av lokale 
miljømessige behov og utfordringer. Det er derfor viktig at bruken av tilskuddsmidlene prioriteres på 
grunnlag av lokalt tilpassede målsettinger og prioriteringer, slik de kommer til utrykk gjennom 
kommunale strategier og retningslinjer for prioritering av søknader. 
 

 

Om innvilgning av tilskudd                                                                                                                      

Til alle tiltak kan det gis engangstilskudd med inntil 70 prosent av godkjent kostnadsoverslag. For 

særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det gis tilskudd med inntil 100 prosent av godkjent 

kostnadsoverslag. Grunnlaget for tilskudd er kostnadsoverslaget for det planlagte tiltaket. Alle 

kostnader med gjennomføring av tiltaket (materialer, arbeid inklusiv utarbeiding av nødvendige 

planer) kan inngå i tilskuddsgrunnlaget.                                                                                                                                                             

Behov for varige skjøtselstiltak skal normalt gjennomføres innenfor regionalt miljøprogram. For 

enkelte investeringstiltak innenfor SMIL-ordningen kan det være aktuelt å yte tilskudd for å sikre 

nødvendig årlig skjøtsel. Eksempler på dette er skjøtsel for å ivareta biologisk mangfold, spesielt 

verdifulle og verneverdige kulturlandskap, eller skjøtsel for å sikre god etablering av nye plantinger av 

tre og busker (miljøplantinger).  

Tilskudd til slike årlige tiltak kan gis som et engangstilsagn og utbetales årlig etter hvert som arbeidet 

gjennomføres. Det kan ikke gis tilsagn om tilskudd til årlige skjøtselstiltak ut over en periode på inntil 

tre år.  

Det skal normalt ikke gis tilskudd til maskiner eller annet løst teknisk utstyr. 

 
Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter  
 
For søknader som gjelder planleggings- og tilrettelingsprosjekter kan det innvilges engangstilskudd 
med inntil 100 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Det er ønskelig at det for slike prosjekter er 
medvirkning fra andre kilder, for eksempel i form av egeninnsats eller delfinansiering fra andre 
interessenter eller samarbeidsparter.  
 
For å få til en mer helhetlig og samordnet innsats, og for å bidra til prosesser som sikrer bredest mulig 
involvering og forankring i arbeidet med spesielle miljøtiltak, kan det gis tilskudd til planleggings- og 
tilretteleggingsprosjekter. 
 
Formålet med slike prosjekter er å legge forholdene til rette for større helhetlige prosjekter over større 
områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend. Slike planleggings- og 
tilretteleggingsprosjekter bør lede fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak 
som er nevnt i § 5. 
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Kostnader med planlegging, organisering og prosjektgjennomføring kan inngå i tilskuddsgrunnlaget. 
Prosjektet skal resultere i en plan for gjennomføring av konkrete tiltak i det aktuelle området. 
Prosjektet kan gå parallelt med søknad og gjennomføring av tiltak etter forskriftens § 5. Da vil 
planleggingsprosjektet kunne være med å finansiere den administrative delen ved gjennomføringen 
av tiltakene etter § 5. 
 
Den som står som søker for denne type prosjekter må oppfylle vilkårene i PT-forskriften § 2 og § 3 

eller § 4. Dette innebærer at lag og foreninger ikke kan søke SMIL-tilskudd. 

3. Kort beskrivelse av prosessene bak tiltaksstrategiene: 

Tiltaksstrategiene er utarbeidet av kommunen og sendt ut på høring til bondeorganisasjonene 

Bondelaget - og Bonde og småbrukerlaget, beitelagene i Tana-, Nesseby-, Berlevåg-, Vadsø- 

og Vardø kommune.  

Høringsrunder 

Tiltaksstrategien ble sendt ut på høring uke 9 med høringsfrist den 14. mars 2014. 

 

4. Lokale utfordringer/mål/aktuelle tiltak i fokusområdene 

1. Åpent kulturlandskap og bruk av beiteressursene 
 

Utfordringer: 

• Svært mange kulturminnemiljøer finnes i jordbrukslandskap og gammel kulturmark. 
Kulturminnemyndighetene har små økonomiske ressurser å bidra med til vedlikehold og 
skjøtsel av slike verdier. Likevel finnes det betydelig fagkunnskap som allmennheten kan 
benytte seg av. 
 

• Lite registreringer av kulturmark med spesielle verdier 
 
• gjengroing av kulturlandskap  

 

Målsetninger 

• Aktivt husdyrhold som kan holde jordbrukslandskapet åpent. 

• Sikre representativt utvalg av kulturlandskap fra eldre tid, og sikre 

kulturhistoriske verdier tilknyttet landbrukseiendommer 

 

Tiltak som ivaretar gammel kulturmark 

Sikre et representativt utvalg av kulturlandskap fra eldre tid 

Ved riktig skjøtsel av kulturmark kan en videreføre gamle driftsformer, bevare ekstensive 
driftsformer og sikre biologiske verdier. 

Aktiv jordbruk vil bidra til å holde gammel kulturmark i hevd 
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Konkrete tiltak og prioriteringer 

a) Støtte til å ta i bruk gamle verdifulle slåttemarker, bidra til utarbeidelse av skjøtselplaner.  

 
b) Tiltak som tar i bruk av tradisjonelle beitearealer gjennom organiserte beitebruk både i 

forhold til sau og storfe 

c) Støtte til investeringer i og i tilknytning til beitefelt (eks rydding av stier/gamle ferdselsårer 
mht åpning av passasje for dyr).   

d) Støtte fellestiltak som gjør det enklere for tilsyn og gjeting av dyr på beite f.eks restaurering av 
gjeterhytte 

 

2. Samiske kulturlandskap 
Utfordringer: 

• Utfordrende å trekke fysiske linjer for det samiske kulturlandskapet 

• gjengroing av kulturlandskap  

• Lite registreringer av kulturmark med spesielle verdier 

• Sikre et representativt utvalg av kulturlandskap fra eldre tid 

• Sikre kulturhistoriske verdier knyttet landbrukseiendommer 

 

Målsetninger: 

Ha et stabilt antall gårdsbruk i de samiske og sjøsamiske områdene 

 

Konkrete tiltak: 

a) Bruke samiske stedsnavn på gårdens arealer i planer og tiltak 

b) Bevare kulturlandskapet i typiske næringskombinasjoner innen 

fiske/jordbruk/utmark/reindrift 

c) Støtte tiltak som tar vare på kunnskapen om de elvesamiske tradisjon og 

kombinasjonsnæring langs kysten 

 

3. Kulturlandskap med kulturhistoriske verdier, verdifulle 
kulturmarkstyper og biologisk mangfold 
Utfordringer: 

• Rikt biologisk mangfold  

• Gjengroing av kulturlandskap  

• Lite registreringer av kulturmark med spesielle verdier 

• Sikre et representativt utvalg av kulturlandskap fra eldre tid 

• Sikre kulturhistoriske verdier knyttet landbrukseiendommer 

 

Målsetninger: 
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Ta vare på det rike biologiske mangfoldet innen plante- og dyrearter, leverområder og de 
økologiske prosessene i disse, samt arvelig variasjon innen plante- og dyrearter.  
 

Aktiv jordbruksdrift bidrar til å bevare og fremme biologisk mangfold  

 

Sikre et representativt utvalg av kulturlandskap fra eldre tid 

 

Sikre kulturhistoriske verdier knyttet landbrukseiendommer 

Aktiv jordbruksdrift bidrar til å bevare og fremme biologisk mangfold samt å holde 

gammel kulturmark i hevd. Ved riktig skjøtsel av kulturmark kan en videreføre gamle 

driftsformer, bevare ekstensive driftsformer og sikre biologiske verdier. 

 

Konkrete tiltak 

a) Tiltak som fremmer biologisk mangfold på innmark gjennom å ivareta ville planter og dyr i 

kulturlandskapet og et kulturbetinget plante- og dyreliv på gammel kulturmark. Tiltak som 

fremmer biologisk mangfold i skog og utmark omfattes bare dersom den aktuelle lokaliteten 

er gammel kulturmark.  

a) Tiltak som tar i bruk av tradisjonelle beitearealer gjennom organiserte beitebruk både i 
forhold til sau og storfe 

b) Årlig skjøtsel for å ivareta biologisk mangfold 
 
 

4. Verdifulle bygninger og anlegg i kulturlandskapet 
 

Utfordringer: 

• En stor del av bebyggelsen i Finnmark ble ødelagt av tyskernes brenning under andre 

verdenskrig. Derfor finner vi svært lite landbruksbebyggelse fra før andre verdenskrig i 

Finnmark.   

 

• Bebyggelsen i Øst-Finnmark ble noe av bebyggelsen spart. 

 

• Mange eldre bygninger er i forfall 

• Gamle veifar, stier, veimerker, tre- og steinbruer, tre- og steingjerder 

 

Målsetninger 

Ta vare på bygninger og anlegg som er bygd før og etter krigen. Spesielt bygninger og anlegg som 

tilhører landbruk og kombinasjonsnæringer. 

 

Konkrete tiltak 
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a) Støtte til restaurering/vedlikehold av stabbur, uthus, naust og andre historiske driftsbygninger 
etc på gårdsbrukene. Prioriteres etter grad av vern, det skal foreligge befaringsrapport fra 
kulturminnevern myndigheter.  

b) Støtte til spesielle særpreg i jordbrukssammenheng (eks spesielle gårdstun, biologiske 
forekomster etc). 

c) Skjøtsel av kulturminneområder 
 

d) Restaurering gamle veifar, stier, veimerker, tre- og steinbruer, tre- og steingjerder 

 

e) Sette i stand seteranlegg, naustmiljø 

 

Prioriteringer i disse søknader avgjøres etter verneverdig, søknader som er vurdert av 

kulturminnevernmyndigheter prioriteres. 

 

5. Kulturlandskapet til glede for folk flest 

 

Utfordringer: 

mye leiejord 

Finnmarkseiendommen eier mye av arealet  

ferdsel kan føre til forstyrrelse av dyr på beite 

arealkonflikter i utmark 

store utmarksområder  

Målsetninger: 

Øke muligheten for rekreasjon og friluftsliv i jordbrukets kulturlandskap gjennom å legge til 

rette for ferdsel til fots. 

 

Konkrete tiltak 

a) Fremme fellesprosjekt for tilgjengelighet og opplevelseskvalitet i landbrukets kulturlandskap 

(eks fjerning av gammelt gjerde og piggtråd og oppsetting av nytt gjerde, samt rydding av 

skog og kratt for tilgjengelighet til elv for fiske/badeplasser). Det gis kun tilskudd til 

oppsetting av gjerde i forbindelse med fjerning av piggtråd.  

b) Tiltak som øker mulighet for rekreasjon og friluftsliv i jordbrukets kulturlandskap gjennom å 
legge til rette for ferdsel til fots og opplevelser. Tilskudd til sammenhengende sti - og turveinett 
i tilknytning til veier i landskapet, viktige linjedrag i landskapet og forenkling av adkomsten til 
utmark og strandsoner. 

c) Tiltak som bidrar til bekjempelse av hundekjeks 

 



 

 

10 

6. Miljøvennlig landbruk 
Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere 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 og vann. 
 

Utfordringer: 

En del gårdsbruk som har skrot liggende omkring som jern- og metallskrap, landbruksplast og 
gamle bygningsmaterialer 

Avfall som kan gi forurensningsfare med fare for avrenning til vann og vassdrag 

Gamle gjerder med piggtråd som er til fare for husdyr og vill dyr 

Lang avstand til mottaksstasjon 

 

Målsetninger: 

minske forurensningen til/fra landbruket  

 

Konkrete tiltak 

• Tilskudd for resirkulering av landbruksplast. Det kan gis støtte på inntil 70 % av 6kr/kg mot 
kvittering på levert kg fra avfallsselskapet. I tillegg kan det gis inntil 70 % av kr. 6,-/km fro kjøring 
ved levering av landbruksplast for de som har over 2 mils kjøring. Km godtgjørelse gjelder kun ved 
levering til nærmeste anlegg for mottak.  
 

• Støtte til tiltak for å minske/begrense forurensing som er ut over vanlig drift (eks fangdammer, 
leplanting/klimaplanting).  

• Annet 
 
 

7. Prioriteringer 

Hvilke tiltak/tema eller søkegruppe som prioriteres 

Unge bønder under etablering prioriteres fremfor veletablerte bønder. Nye søkere vil også 

prioriteres fremfor søkere som har mottatt tilskudd til spesielle miljøtiltak de siste 5 år. 

 

8. Retningslinjer for søknadsbehandling  

 

Søknadsfrist og søknadsbehandling 

Søknadsfrist rundt 15. mai hvert år 

Utviklingsavdelingen i Tana kommune saksbehandler og fatter vedtak i enkeltsøknader. Vedtaket kan 

påklages til hovedutvalg for utmark og næring. Dersom vedtaket opprettholdes sendes saken til 

fylkesmannen i Finnmark ved landbruksavdelingen for avgjørelse.  
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Kriterier for vurdering av søknader 

Det skal benyttes søknadsskjema utarbeidet av Statens landbruksforvaltning SLf - 430. Tilskudd kan 

kun innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4. Landbrukseiendommens eier må gi 

tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskriften.  

Landbrukseiendommer eid av stat, kommune, fylke kan kun søkes tilskudd til dersom det er del av et 

fellesprosjekt der flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med. Dette innebærer at 

dersom en vil ha prosjekter på statsgrunn så må det være et fellestiltak der en eller flere 

tilskuddsberettige landbrukseiendommer er med. Søknaden må være godkjent og avgjort av 

kommunen før tiltaket påbegynnes 

Søker må også vise til øvrig finansiering hvis dette er nødvendig for å få gjennomført tiltaket. 
Søknader kan likevel innvilges under forutsetningen av at den øvrige finansieringen kommer på plass. 
 
 

 

Satser for tilskudd, eventuelt ulike prosent tilskudd på de ulike ordningene 

Det settes grense på kr 100 000,- som maksimum utbetaling for søkere.  Det gis få støtte opp til 70 % 

av kostnadsoverslag.  

Andre tilskuddssatser: 

Tiltak med tynning av skog støttes med kr 175,- Per dekar 

Søknader som innebærer gjerding gis det kr 120,- per meter 

Kostnadsoverslag (eks. mva) må være på minimum kr 5. 000,- for at søknaden behandles.  

 

Arbeidsfrist/forlenget arbeidsfrist 

Frist for gjennomføring av prosjekt/tiltak er ifølge fjerde ledd 3 år fra tilskuddet ble innvilget, med 
mindre kommunen har satt en kortere frist. For mindre og enklere prosjekt/tiltak kan det være 
hensiktsmessig at kommunen fastsetter kortere frist. Fristen kan etter søknad forlenges med inntil 2 
år, slik at maksimal arbeidsfrist blir 5 år fra innvilgingstidspunktet. 
 

Utbetaling og rapportering/regnskap 

Før kommunen kan anvise utbetaling av tilskudd, må det foreligge skriftlig anmodning om utbetaling 
fra søkeren. Minst 25 % av tilskuddet skal imidlertid holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og 
sluttregnskapet er godkjent av kommunen. Deler av tilskuddet til prosjekter kan utbetales som 
forskudd. 
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Administrasjon, klage og dispensasjon 

Kommunen fastsetter overordnede retningslinjer for hvordan søknaden skal prioroteres. 
Retningslinjene skal fastsettes i dialog med fylkesmannen og 
næringsorganisasjonene lokalt.  

 

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. 

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften. 

 

 

Andre generelle krav til søknadene/tiltakene 

 

Det gis ikke tilskudd til maskiner eller annet løst teknisk utstyr. Det kreves at søkeren overholder 

aktuelle lover og forskrifter. Tiltak som er i strid med planer eller planvedtak etter plan- og 

bygningsloven kan ikke gis tilskudd. 

 

Søkere må ha gjødslingsplan og sprøytejournal, samt kart over alt eid og leid jordbruksareal, som 

foretaket til enhver tid disponerer. Det vil si at kartet ikke skal inneholde jordbruksareal som er leid 

ut/forpaktet bort, og som foretaket ikke disponerer. Søker må ha denne dokumentasjonen klar på 

søknadstidspunktet, og den må være tilgjengelig ved kontroll. 

 

De lokale retningslinjene for prioritering av søknader kan revurderes hvert år i februar/mars i 

samarbeid mellom landbruksorganisasjonene i de respektive kommunene og utviklingsavdelingen i 

Tana kommune som saksbehandler.   
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