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SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK-SMIL- 

OG TILSKUDD TIL DRENERING ER  NÅ ELEKTRONISKE 

SØKNADER       
Fra 11. februar 2019 ble søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til 

drenering elektroniske søknader. Begge søknadstyper skal nå søkes gjennom 

AltInn.  Kommunen behandler søknaden elektronisk. Vedtaksbrevet sendes til 

meldingsboksen i Altinn. Vedlegg til søknadene gjøres DIGITALT. Grunnoppsettet av 

skjemaene (bla. grunnopplysninger) er ganske lik søknad om produksjonstilskudd. Så det 

skulle være lett gjenkjennbart. I særlige tilfeller kan kommunen registrere søknaden for søker via papir.  

På http://www.landbruksdirektoratet.no ligger det mer info om ordningene. 

 

Les mer om de nye digitale løsningene her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-

okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/enklere-%C3%A5-soke-smil-midler-og-

tilskudd-til-drenering (landbruksdirektoratet) 

 

Det er samme grunnvilkår og regler som gjelder for begge ordninger i 2019 som i 2018, jfr. forskrift om tilskudd 

til spesielle miljøtiltak i jordbruket og forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. 

 

SMIL 2019 

Søknadsfrist til kommunen: 15. april. 
 

SMIL-skjema, lenke:https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-

miljotiltak-i-jordbruket-smil/ 

Til SMIL-søknaden vedlegges: 

 

 Kart (flyfoto) med avmerkede tiltak.  Legges ved som PDF-fil. Som ved 

søknad om tilskudd til drenering. Se nedenfor. 

 Kostnadsoverslag inkludert egeninnsats (typisk eksempel er: Kopi av 

prisoverslag fra grøfte-entrepenør ved hydrotekniske tiltak). Vedlegg legges 

inn digitalt. 

 Foto av omsøkte tiltak, der dette er relevant, gjelder særlig bygninger, men kan også gjelde beiter. 

 Eventuell annen dokumentasjon relevant for tiltaket. 

 

Tilskuddsramme til SMIL i Eidsvoll 2019 

Det er fylkesmannen i Oslo og Viken som tildeler SMIL- midler til kommunene. 

 

Årets tilskuddsramme i Eidsvoll er på 900 000 kr. 

 

Deler av tilskuddsrammene til SMIL og drenering, er inndratte midler fra miljøtiltak og dreneringstiltak som ikke 

er realisert i Oslo og Viken tidligere. Ellers tildeles midlene dels på bakgrunn av kommunens dyrka areal, andel 

planert areal og hydrotekniske utfordringer, dels på bakgrunn miljøutfordringer dvs. kommunenes lokale 
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tiltaksstrategier og dels på bakgrunn av gjennomføringsgrad i kommunene. Nytt fra 2019 er at tildelingen 

omfatter Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud). 

 

Tilskuddssatser for SMIL i Eidsvoll i 2019 

 Hydrotekniske tiltak: Maksimalt 50 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 Gjenåpning av beiter: Maksimalt 50 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 Tilrettelegging av tursti ol. til friluftsliv og rekreasjon: Maksimalt 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 Freda- og verneverdig bygning: Maksimalt 35 % av godkjent kostnadsoverslag. 

Legg merke til at alle satser er oppgitt som maksimalsatser. Det vil si at det ved prioritering mellom tiltak, kan 

være aktuelt å redusere tilskuddssatsen for de lavere prioriterte tiltakene og også mellom tiltak innen samme 

prioriteringsgruppe. 

Prioritering av miljøtiltak i 2019 

Samme prioriteringsrekkefølge som i 2018 vil følges, dvs.: 

 

1. Hydrotekniske tiltak; sikring av utløp, sikring av planeringskanter, 

utskifting/ utbedring av samlegrøfter, reparasjon og utskifting av kummer. 

2. Gjenåpning av kulturbeiter, tilrettelegging av turstier i jordbrukets 

kulturlandskap 

3. Rehabilitering av freda og verneverdige bygninger. 

 

Ved stor søknadsmengde, vil det måtte prioriteres mellom tiltak innen 

hver prioriteringsgruppe. Ellers vil hydrotekniske tiltak prioriteres foran øvrige nevnte tiltaksgrupper. 

 

TILSKUDD TIL DRENERING 2019 

Søknadsfrist til kommunen: fortløpende, men innen 1. desember, dersom søknaden skal 

kunne innvilges på budsjettåret 2019. Søknad elektronisk via AltInn. Søknaden behandles 

elektronisk i kommunen og innvilgningsbrev sendes til meldingsboksen i AltInn. Dersom 

søknadsmengden og omsøkte midler går utover tilskuddsrammen i kommunen, vil en måtte 

prioritere mellom de omsøkte dreneringstiltakene. Dette vil imidlertid ikke vise seg sikkert før 

vi kommer utpå høsten engang. Foreløpig er det «først til mølla» som gjelder.  

 

Tilskuddsramme for drenering i Eidsvoll i 2019: 732 497 kr ( tilsvarer tilskudd til ca 360 dekar systematisk 

drenering) 

 

Tilskuddssatsene er som i 2018: 2000 kr pr dekar ved systematisk grøfting, 30 kr pr løpemeter grøft ved 

usystematisk grøfting. 

Følgende vedlegg skal følge søknaden om tilskudd til drenering: 

 

 Kart (flyfoto) med inntegnede tiltak (planlagt drenssystem med samlegrøfter, sugegrøfter, kummer og 

utløp).  Legges inn som for eksempel PDF-fil i skjemaet. Tilsvarende som ved søknad om SMIL-

midler, se ovenfor. 

 Miljøavklaring (for avklaring i forhold til kulturminner og naturmiljøet i området der tiltaket er 

planlagt). Dette skjemaet er nå lagt inn som en egen fane/ valg i det elektroniske skjemaet. Søker 

trenger ikke legge ved dette som egen fil.  
 

Dreneringsskjema, lenke: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-

jordbruksjord/    Ta kontakt ved spørsmål om ordningene SMIL og drenering. 

 

Vi vil få ønske alle en riktig god påske ! 
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