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Denne tiltaksstrategien ble opprinnelig utarbeidet av landbrukskontoret i Asker og Bærum i 

mars 2014 og godkjent av næringsorganisasjonene. Dokumentet gir føringer og prioriteringer 

på tildeling av tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Oversikter og henvisninger 

til forskrifter og regelverker oppdatert. Endringene er utført av Asker Kommune, avdeling 

Natur og Idrett i februar 2017.  

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket  
Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes 

gjennom vanlig jordbruksdrift.  

 

Mål: 

 Ivareta biologisk mangfold, gammel kulturmark, kulturminner og kulturmiljø 

 Ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet 

 Bevare og utvikle viktige områder for biologisk mangfold 

 Redusere erosjon og avrenning til vann, vassdrag og luft 

 Tilrettelegging for tilgang og opplevelser i jordbrukslandskapet 

 

 

Endringer i forskriften fra 2017 

Følgende vilkår må være tilstede for at foretaket kan søke på tilskudd 

 

 Tilskudd kan gis til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på 

landbrukseiendommen.  Foretaket må også oppfylle vilkårene i forskrift om 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2, 3 og/eller§ 4.  
 

 Foretaket må ha gjødslingsplan og 

journal over plantevernmiddel, samt kart 

over eid og leid jordbruksareal.  Dersom 

kravet ikke er relevant, må det søkes om 

fritak.   
 

 Foretaket må ha kart og beskrivelse av 

aktuelle kulturminner, områder som er 

viktige for biologisk mangfold, arealer 

med risiko for tap av jord og 

næringsstoffer og andre forhold av 

miljømessig betydning. 
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SMIL og RMP 

- Spesielle miljøtiltak i jordbruket og  

- Regionalt miljøprogram 

 

De lokale prioriteringene i SMIL skal reflektere prioriteringene i RMP, med tilpasning til 

lokale utfordringer og målsettinger.  

 

 

SMIL  

er den lokale forankringen av landbrukets miljøinnsats. Ordningen omfatter investerings-

tilskudd som forvaltes av kommunen.  

 

 Se forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Klikk her 

 Se mer informasjon om  spesielle miljøtiltak i jordbruket på landbruksdirektoratets 

nettside Klikk her 

 

 

RMP  

RMP-tilskudd er årlige rettighetsbaserte tilskudd til gårdbrukere som oppfyller vilkårene for 

produksjonstilskudd. RMP tilskuddene er forankret i Regionalt miljøprogram som er vedtatt 

av Fylkesmannen. Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Se forskrift om tilskudd til 

regionale miljøtiltak i landbruket, Oslo og Akershus, Klikk her 

 

 

 
 

 

Antall innvilgete saker i 2012 og 2013 var henholdsvis 3 og 5. Det var ingen søkere i 2014 og 

2015. Tildelt ramme ble omprioritert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus og overført til 

andre kommuner. I 2016 fikk Asker overført ekstramidler. Da ble det innvilget midler til 2 stk 

søkere.  
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Disponibelt

Gitt tilskudd

http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/regelverk/_attachment/9398?_ts=128d91ba820&download=true
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2016-04-06-392?q=RMP
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Prioriteringer – SMIL 

Tiltak Mål   Vilkår Tils-

kudd 

* 

Prio-    

ritet 

** 
Kulturlandskapstiltak 
Inngjerding/ 

rydding av beiter 

Hindre gjengroing  

God opplevelseskvalitet 

Gammel kulturmark 

Og nærhet til 

allmennheten 

 

70 % 

 

1 

Ivareta biologisk 

mangfold 

Ivareta artsrike enger 

Istandsetting av biologisk 

viktige gårdsdammer 

 

Viktige naturtyper  

100 % 

 

2 

Kulturminner og 

kulturmiljøer/ 

bygninger 

Skjøtsel, vedlikehold og 

istandsetting 

Landskapsvern-

områder og nærhet til 

allmennheten 

 

70 % 

 

3 

Tilgjengelighet og 

tilrettelegging for 

allmennheten 

Øke muligheter for 

 rekreasjon og friluftsliv 

Befolkningsnære 

områder og 

tilrettelegging av 

opplevelser 

 

70 % 

 

4 

 

Tiltak Mål   Vilkår Tils-

kudd 

* 

Prio-    

ritet 

** 
Forurensningstiltak 
Hydrotekniske 

tiltak 

Hindre erosjon og avrenning Stor erosjons- og 

avrenningfare 
70% 1 

Reduserer 

forurensende 

utslipp  

Hindre avrenning fra 

husdyrgjødsel 

 

Stor avrenningsfare 
 

70% 

 

2 

Plan og til retteleggings prosjekter 

Formålet er å få i gang prosesser som leder fram til gode, konkrete og 

prioriterte kulturlandskaps- og forurensingstiltak 
 

 

100% 

 

 

 

*Tilskudd  

Det vil bli gitt maks tilskudds % av godkjent kostnadsoverslag på alle tiltak som prioriteres. 

Tilskuddssatsene er ofte avgjørende om tiltaket blir gjennomført eller ikke. 

 

Det gis ikke tilskudd til tiltak hvor tilskuddsbeløpet utgjør mindre enn kr 10.000,- Det gis 

heller ikke tilskudd over kr 100.000,-. Dette vil allikevel kunne justeres i spesielle tilfeller. 

 

** Priortitet  

 Vilkåret skal være oppfylt for at tiltaket skal prioriteres 

 Prioritetsrekkefølge skal følges innenfor forurensningstiltakene og 

kulturlandskapstiltakene 

 Vurderes forurensningstiltakene som kostnadseffektive prioriteres disse foran 

kulturlandskapsordningene. 
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Behov - Tildeling 
 

 

Den fylkesvise rammen er tildelt i forhold til 

jordbruksareal, antall søkere med produksjons-

tilskudd, antall dekar planert areal, innmeldt 

behov og faktisk forbruk.  

 

I 2016 ble det innmeldt et ekstra behov til 

utbedring av gamle hydrotekniske anlegg i 

Asker.  Behovet ble nedprioritert til fordel for 

kommuner med miljørådgivning i prioriterte 

vannområder.  

 

 

Total SMIL ramme til Asker  

kommune, 2017:   kr 135. 126,-. 
 

 

Rullering 
Denne kommunale tiltaksstrategien skal rulleres i etterkant av et nytt regionalt miljøprogram for 

landbruket i Oslo og Akershus, klikk her. 

 

Søknadsfrist: 15. april  
 

Dersom ikke alle midlene blir tildelt i denne søknadsrunden, kan kommunen tildele midler til 

innkomne søknader i etterkant. Næringsorganisasjonene kan være med å prioritere søknadene i forkant 

av tildelingen. 

 
 

 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/Milj%c3%b8tiltak/RMP%202013-%202016.pdf

