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FORMÅL 

 

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 utover det 
som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften. Tilskudd etter denne forskriften skal prioriteres 
ut i fra lokale målsettinger og strategier. 

Tiltak utover vanlig jordbruksdrift. 

Ordningen skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig 

jordbruksdrift. Med miljøtiltak menes tiltak som skal ivareta natur- og kulturminneverdier og/eller redusere 

forurensning. Å følge lovpålagte krav som gjelder kulturlandskap eller forurensning, regnes som en del av den 

ordinære jordbruksdriften, og skal ikke prioriteres for SMIL-tilskudd. Kommunen må vurdere hvilke 

miljøverdier, som normalt ivaretas gjennom vanlig drift, og hvilke miljøverdier som skal omfattes av denne 

ordningen.  

Lokale retningslinjer 

Et formål med ordningen er å få en best mulig målretting av innsatsen og tiltakene på bakgrunn av lokale 

miljømessige behov og utfordringer. Kommunen skal fastsette retningslinjer for prioritering av søknader. 

Tilskudd til prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra disse retningslinjene. Lokale retningslinjer kan ikke 

innskrenke eller utvide forskriftens formål, virkeområde og vilkår.  

Ved behandling av søknader skal kommunen gjøre en vurdering av om det omsøkte tiltaket er et prioritert 

tiltak i de lokale retningslinjene. Denne vurderingen bør fremkomme i begrunnelsen i vedtaksbrevet. 

GJELDENDE REGELVERK 

o Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (sist endret 2018) 

o Nytt rundskriv til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket (2019-14) 

o Kommunale retningslinjer 2020 – 2023, oppdatert i 2020 

GENERELLE PRIORITERINGER OG PRESISERINGER 

1. Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket §2 og §3 eller §4. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens 
eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i denne forskriftens §4 og §5. Tilskudd kan 
også innvilges eier av landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon på landbrukseiendommen 
som oppfyller vilkårene for tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.  

2. Søkere må ha gjødslingsplan og sprøytejournal, samt kart over alt eid og leid jordbruksareal som 
foretaket til enhver tid disponerer. Gjødselplanen må ligge tilgjengelig ved kontroll. 

3. Tiltak for å bevare og bruke kulturminner og kulturmiljøer i skog og utmark omfattes ikke av denne 
ordningen med mindre det dreier seg om kulturminner knytta til jordbruksdrift, og når slike tiltak vil 
bidra til gode helhetsløsninger for kulturlandskapet.  

4. 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.  

5. Det kan gis tilskudd til tiltak på landbrukseiendommer i områder vernet etter naturvernloven og/eller 
kulturminneloven når vernebestemmelsene forutsetter skjøtsel ved aktivt landbruk eller ikke er til 
hinder for vanlig landbruksdrift. For områder og objekter som er vernet etter kulturminneloven, 
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forutsettes at tiltak planlegges og godkjennes i samråd med regional kulturminneforvaltning. For 
områder som er vernet etter naturvernloven, forutsettes at tiltak planlegges og godkjennes i samråd 
med fylkesmannens miljøvernavdeling. Tilsvarende gjelder i områder hvor det foreligger verneforslag 
eller hvor det er igangsatt arbeid med vern etter kulturminneloven eller naturvernloven.  

6. Vurdering av naturmangfoldloven §§8-12 skal gjennomføres som en del av saksbehandlingen, jf. §7 i 
naturmangfoldloven.  

7. Tiltaket må være i samsvar med de prioriteringer som er satt i forbindelse med gjennomføringen av 
vannforskriften. 

8. Ved innvilgning av tilskudd til tiltak eller prosjekter under §§ 4 og 5 kan kommunen stille vilkår som 
gjelder inntil 10 år fra tilskudd er utbetalt.  

9. De tilskudds berettigete arbeidene bør ikke påbegynnes før plan, tegninger m.v. er godkjent og 
søknaden avgjort av innvilgningsmyndigheten. Videre må det for freda kulturminner (inkludert freda 
bygninger), være gitt nødvendige tillatelser fra den regionale kulturminneforvaltningen (jfr. 
kulturminneloven). Tiltak på ikke-freda kulturminner bør vurderes i samråd med 
kulturminneforvaltningen.  

10. Kostnader til planlegging kan tas med i kostnadsoverslaget. Dersom slike kostnader utgjør mer enn 5 % 
av tilskuddsgrunnlaget må de kunne dokumenteres.  

11. Søkere som har innvilgede – ikke gjennomførte prosjekt fra før, prioriteres ikke.  

TEMATISKE PRIORITERINGER FOR 2020 

Inderøy Kommune sammen med faglagene i Inderøy har utarbeidet prioriteringer og tilskuddssatser  

Med bakgrunn i erfaringer og råd fra Inderøy Landbruksråd er prioritering for tiltak som følger: 

Tiltak Prioritering Tilskudd 

§5 Tiltak mot forurensing 1  

         Hydrotek. prioriterte vannområder  Inntil 70% 

         Hydrotekniske anlegg  Inntil 50% 

         Særskilte bygningsmessige tiltak  Inntil 20% 

         Økologiske rensetiltak  Inntil 50% 

         Miljøplanting  Inntil 50% 

         Omlegging til ekstensiv  
         planteproduksjon  

 Gis ikke tilskudd 

        Utslipp til luft (dekke over gjødsellager)  Inntil 50% 

        Plantevernmidler  Inntil 70% 

   

§5 Kulturlandskapstiltak 2  

       Bevare og fremme biologisk mangfold og gammel   
kulturmark 

 Inntil 50% 

        Kulturminner/-miljøer  Inntil 50% 

        Verneverdige bygninger  Inntil 20% 

         Tilgjengelighet/ opplevelses- 
         kvalitet 

 Inntil 50% 

         Bekjempelse av fremmede arter  Inntil 70% 

         Pollinerende insekter  Inntil 70% 

§4 Planleggings- og tilretteleggingstiltak 3 Inntil 70% 
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SØKNAD OG SØKNADSFRIST 

For 2020 behandles søknadene fortløpende som de kommer inn. Siste frist for å søke på vår er 1. juni og høst 

1. oktober.  

Søknaden skal inneholde: 

1. Elektronisk søknadsskjema via www.landbruksdiretoratet.no 

a. Formål med tiltaket 

b. Planer: tiltakets omfang, framdriftsplan, arbeidsbeskrivelse, tegninger m.m 

c. Kostnadsoverslag hvor MVA fremgår av oppsettet. Ved større prosjekter skal 

finansieringsplan utarbeides. 

d. Kart som viser landbrukseiendommens beliggenhet/tiltak 

e. Fotografier som viser bygninger og/eller elementer det søkes tilskudd for. 

2. Områdets status i kommuneplan 

3. Eventuell fredningsstatus i medhold til kulturminnelov, naturvernlov eller regulering til spesialområde 

etter plan- og bygningsloven. 

4. Skriftlige avtaler som er av betydning for søknaden. 

5. Avtaler om gjennomføring av fellestiltak 

§ 5 FORURENSINGSTILTAK  

Tilskudd til forurensingstiltak skal redusere risikoen for: 

- Erosjon på jordbruksarealer og vannløp 

- Avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer 

- Forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann 

Kommunens arbeid med vannforskriften og tiltak hvor man tenker helhetlig for vassdrag med utfordringer bør 

prioriteres. 

A) AVRENNING TIL VANN 

Formålet med tiltaket er å redusere risikoen for erosjon og avrenning av næringsstoffer. Jordas 

dreneringstilstand er en av de viktigste faktorene for driftsforholdene og avlingsnivået på dyrka jord i Norge. 

Hydrotekniske tiltak i landbruket kan være dreneringstiltak med grøfter, kanaler, rørledninger og kummer. Det 

kan også være demninger, terskler og dammer, med heving eller senking av grunnvannsstanden. Tiltak kan 

gjennomføres på jordbruksarealer og/eller i vannløp. Vanlig grøfting/drenering av jordbruksareal faller utenfor 

forskriftens formål. Avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning kan omfattes i den grad dette 

ikke er en del av et ordinært større drenerinsarbeid.  

FØLGENDE TILTAK KAN PRIORITERES:   

- Avskjæringsgrøfter 

- Terrengforming for bedre kontroll med overflatevann 

- Utforming og sikring av innløp til lukka løp 

- Nedløpskummer for inntak av overflatevann til lukka løp 

- Oppdimensjonering av eksisterende lukka løp 

- Åpne løp til erstatning for lukka løp 

- Forebygging mot erosjon i åpne løp (som terskler eller kontinuerlig forebygging) 
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RETNINGSLINJE: 

Tiltaket må gi en effekt i form av redusert risiko for erosjon og avrenning av næringsstoffer. Det gis ikke 
tilskudd til vanlig grøfting. Kommunen kan sette krav om kantsone og miljøplantinger når dette er 
hensiktsmessig. Det gis ikke tilskudd til utbedringsarbeider som skyldes mislighold av vedlikeholdsansvar. Det 
stilles spesielt krav til at tiltaket skal ta unna og tåle flomvannføring. Dette betyr bruk av gjeldende standarder 
og typetegninger. Søknaden må inneholde en beregning av nødvendig rørdimensjon, riktig sikring ved inn- og 
utløp, riktig rørtype og legging. Ved større tiltak bør plan for tiltaket utarbeides av ekstern konsulent. 

Lukking av åpne grøfter, kanaler og bekker krever tillatelse fra kommunen, fylkesmannen og til dels NVE. Det 
gis ikke tilskudd til slike lukkinger. 

TILSKUDD 

 Det gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  

 Det gis inntil 70% tilskudd i prioriterte vannområder (se kart).   

 

 Oversikt prioriterte områder 
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B) SÆRSKILTE BYGNINGSMESSIGE TILTAK 

Dette omfatter tiltak i og i tilknytning til driftsbygning eller driftsopplegg. 

FØLGENDE TILTAK KAN PRIORITERES 

o Oppsamlingsanlegg for avløp fra veksthus 

o Anlegg for oppsamling av avrenning fra rundballelagring, utesilo, foringsplasser og utekveer 

o Tilskudd til høytørkeanlegg for høy fra erosjonsutsatt areal som permanent legges om fra åpen åker til 

gras 

RETNINGSLINJE 

Tiltak til oppsamlingsanlegg vil bli prioritert gårdsbruk i nedslagsfelt til prioriterte vassdrag i Inderøy kommune. 

Se liste over prioriterte vassdrag. 

Høytørkeanlegg skal bare omfatte selve tørkeanlegget, og ikke bygningsmessige tiltak utenom dette (tak, 

vegger m.v.). Det skal ikke gis tilskudd til utbedringsarbeider som skyldes mislighold av vedlikeholdsansvar i evt. 

opprinnelig plan for anlegget. 

TILSKUDD 

Det kan gis inntil 20 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  

 

C) ØKOLOGISKE RENSETILTAK 

Dette omfatter etablering av vegetasjonssoner for å fange opp matjord og næringsstoffer fra avrenning fra 

dyrka mark.  

FØLGENDE TILTAK KAN PRIORITERES 

o Etablering av vegetasjonssoner  

o Fangdammer/rensedammer/våtmarker 

RETNINGSLINJE 

Det kan gis midler til etablering av vegetasjonssoner og fangdammer for å fange opp blant annet jord og 

næringsstoffer, og redusere skadelig virkning av erosjon og arealavrenning, i skråninger, langs bekker, sjøer og 

lignende. Vegetasjonssoner mot prioriterte vassdrag i kommunen prioriteres.  

TILSKUDD 

Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  
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D) MILJØPLANTINGER 

Dette omfatter etablering av varig vegetasjon i jordbruksområder, med tilplanting av busker og trær. 

FØLGENDE TILTAK KAN PRIORITERES 

o Klimaplantinger for bedring av lokal- og mikroklima for husdyrhold, planteproduksjon og bygninger. 

o Landskapsplantinger for å øke grønnstruktur og forbedring av landskapsbildet 

 

RETNINGSLINJE 

For alle tiltak skal økt biologisk mangfold være et viktig kriterium for prioritering.  

TILSKUDD  

Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  

 

 

E) OMLEGGING TIL EKSTENSIV GRASPRODUKSJON PÅ EROSJONSUTSATTE AREALER 

Dette omfatter omlegging fra åpen åker til grasproduksjon med redusert gjødslingsintensitet, tilsvarende 70% 

av normgjødsling og fravær av plantevernmiddelbruk. Det stilles som betingelse at omlegging til 

grasproduksjon gjøres permanent. Ved fornying av enga skal det gjøres midtsommers slik at det er etablert nytt 

plantedekke innen høsten.  

FØLGENDE TILTAK KAN PRIORITERES 

o Inngjerding av omlagt og naturlig tilgrensede eller mellomliggende arealer 

o Framføring av drikkevann 

o Tilplanting for le eller skygge for beitedyr 

PRIORITERING BØR AVGENGE AV 

o Høg erosjonsutsatthet 

o Forurensningstilstanden i nærmeste vassdrag 

Ordningen vil bli lågt prioritert i Inderøy kommune. 

TILSKUDD 

Det gis ikke tilskudd etter denne ordningen for 2020 

 



9 

 

F) UTSLIPP TIL LUFT (DEKKE OVER EKSISTERENDE GJØDSELLAGER)  

Det kan gis engangstilskudd til etablering av dekke over eksisterende gjødsellager. Etablering av dekke demper 

utslipp til luft, særlig av ammoniakk. Mange typer dekke kan også utvide lagerkapasiteten gjennom å lede 

nedbør vekk fra lageret. For enkelte foretak kan tiltaket derfor også være ledd i å innfri minstekrav til 

lagerkapasitet, noe som faller inn under vanlig jordbruksdrift, jf. forskriften § 1, og som i så fall kan tale imot 

SMIL-tilskudd. Det er imidlertid vanskelig å trekke en slik kategorisk grense. Det avgjørende i 

søknadsbehandlingen må uansett være at tiltaket forebygger utslipp til luft. Det kan samtidig telle positivt om 

dekket bidrar til å styrke lagerkapasiteten, bl.a. fordi det kan sikre at foretaket vil holde løsningen ved like.  

Det finnes ulike løsninger for dekke på gjødsellager som har ulike kostnader. Det er et krav for å gi tilskudd at 

det nyttes en løsning av varig karakter tilpasset det aktuelle lageret. 

TILSKUDD 

Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  

G) PLANTEVERNMIDLER 

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

biobed ved påfyllingsplasser og lignende. 

TILSKUDD 

Det kan gis inntil 70 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  

 

 

 

 

§5 TILTAK FOR Å TA VARE PÅ VERDIER I KULTURLANDKSPET 

Det kan gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som gjennom istandsetting, skjøtsel og vedlikehold ivaretar natur- 

og kulturlandskapsverdier i jordbrukets kulturlandskap. Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, 

arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse 

komponentene.  

Gammel kulturmark er arealer med vegetasjon utformet ved slått, beiting, styving, brenning eller andre 

driftsformer gjennom en lang periode, ofte uten tilførsel av mineralgjødsel, og med et plante- og dyreliv som 

skiller seg fra det som ellers kan være vanlig i området. Slik kulturmark kjennetegnes også ved spor etter gamle 

driftsmåter (i terrengoverflaten, rydningsrøyser, murer, styvingstrær, m.m.) og andre kulturminner i området 

(gravhauger, hustufter, m.m.). Arealene er ikke preget av moderne jordarbeiding, men er dominert av naturlig 

gras- og urtevegetasjon. Det kan også være innslag av små, tidligere dyrka åkrer i gammel kulturmark. 

 

 



10 

 

Tiltakene skal bidra til: 

- Fremme biologisk mangfold gjennom å ivareta planter og dyr i kulturlandskapet og kulturbetinget 

plante- og dyreliv. 

- Bevare livskraftige bestander og opprettholde leveområder og spredningsveier for planter og dyr i 

eller i tilknytning til kulturlandskapet. 

- Ivareta gammel kulturmark og fremme ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og landskapsbildet 

knyttet til den gamle kulturmarka.  

Geografiske prioriteringer: 

1. Områder som er registrert som nasjonal og regional viktige områder innen biologisk mangfold. 

2. Registrerte kulturminner og miljøer i Inderøy kommune. 

A) BEVARE OG FREMME BIOLOGISK MANGFOLD OG GAMMEL KULTURMARK 

 
Gammelkulturmark 
Det kan søkes på tiltak for å ta vare på gammel kulturmark for å opprettholde det biologiske mangfoldet 
knyttet til kulturmarka. Tiltak som kommer inn under tema biologisk mangfold er for eksempel 
vegetasjonssoner, damanlegg, bekk og bekkefar, våtmarksområder m.m. Tiltak som kommer inn under gammel 
kulturmark kan være; urterik slåtteeng, lynghei, gamle beitemarker, strandeng m.m.  
 
Gammel kulturmark defineres som areal med vegetasjon som er utformet ved slått, beiting, brenning eller 
andre driftsformer gjennom en lang periode, ofte uten tilførsel av handels- blautgjødsel og med et plante- og 
dyreliv som skiller seg ut fra det som ellers i området.  
 
For å bevare og fremme biologisk mangfold har ordningen som formål å ta vare på og utvikle variasjonen og 
mangfoldet av planter og dyr i kulturlandskapet ved hjelp av skjøtselstiltak og tilrettelegging. 
 

RETNINGSLINJE 

o Det kan søkes om støtte til rydding, skjøtsel, vedlikehold, restaurering og begrensede investeringer 

som vil utgjøre en mer kostand eller merarbeid i forhold til det en kan regne med ved vanlig 

landbruksdrift 

o Tiltak som utelukkende har som formål å etablere et åpent landskap vil bli lågt prioritert 

o Maskinellrydding av gammelkulturmark må foregå på frosset eller snødektmark. Dette for å unngå 

store kjøreskader. 

o Det må ikke brukes kunstgjødsel eller blautgjødsel på disse arealene 

o Oppslag av trær og busker som ikke holdes nede av dyra skal ryddes manuelt 

o Ta vare på gamle på gamle trær og einer 

o Hogst og tynning av kantvegetasjon og rensking av bekker og grøfter skal være i samsvar med 

«Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» 

o Tiltak som innebærer store kostnader i forhold til den effekten som kan påregnes vil bli lågt prioritert, 

og føre til redusert tilskudds prosent. 

o Dersom gjengroinga er kommet så langt at arealet har gått over til skog, og den kulturbetinga 

vegetasjonen er borte, kan ikke arealet lenger kalles gammel kulturmark. Dette gjelder sjøl om gamle 

fotografier kan vise at det en gang var kulturmark.  
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TILSKUDD 

Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag for tiltak innen biologisk mangfold og gammel 

kulturmark.  

B) BEVARE KULTURMINNER OG MILJØER 

Ordningen har som formål å ta vare på spor etter menneskers virksomhet i kulturlandskapet gjennom alle tider, 

herunder steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  

Følgende tiltak vil bli prioritert: 

o Registrerte kulturminner og husmannsplasser 

o Skjøtsel av automatisk freda kulturminner 

Eksempler på kulturminner, kulturmiljøer og freda kulturminner: 

Kulturminner: bygninger, boplasser, hustufter, gravhauger, bautasteiner, rydningsrøyser, stakktufter, veger og 

vegfar, fangst og fiskeinnretninger, tjære- og kullmiler, blåstergroper m.m 

Kulturmiljø: Gardstun, seter, gravfelt, naust- og sjøhus 

Freda kulturminner: Alle kulturminner fra før 1537, alle bygninger fra før 1650 og samiske kulturminner eldre 

enn 100 år er automatisk freda 

RETNINGSLINJE 

Tiltak skal bidra 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. Alle søknader sendes på høring til Fylkesarkeologen for uttale før vedtak treffes. 

TILSKUDD 

Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  

 

C) TA VARE PÅ VERNEVERDIGE BYGNINGER 

 
Ordningen har som formål å kunne bidra til restaurering og vedlikehold verneverdig bygning i jordbrukets 
kulturlandskap. Målet med ordningen er å bevare helhetlige gårdsmiljø, byggeskikk, materialbruk og 
håndsverksteknikker for ettertiden.  
 
Fredabygning: Bygninger fra før 1650 er automatisk freda. 
Verneverdig bygning: Bygning som ikke er freda, men som på grunn av sin egenart ellers om del av et 
kulturmiljø utgjør et viktig innslag i kulturlandskapet, og som det er viktig å ta vare på. 

Følgende tiltak og objekter vil bli prioritert: 

- Bygninger som inngår som viktige element i kulturmiljøer og kulturlandskapet 

- Bygninger som er representative for lokal byggeskikk 

- Bygninger som har tilknytning til tidligere driftsformer i landbruket 
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RETNINGSLINJE 

o Reparasjon framfor hel utskifting 

o Mest mulig av bygningens opprinnelige elementer skal bevares, dvs. minst mulig endringer 

o Bruke tradisjonelle materialer, håndverksteknikker og farger for bygningen 

o Det forutsettes at huset beholder sitt særpreg, evt. Tilbakeføres til opprinnelig utseende 

o Ved støtte til bygning med næringsformål, stilles det vilkår om at bygningen brukes til 

næringsvirksomhet i minimum 10 år. 

o For trønderlån gis det støtte til begrensa utvendige påkostninger som er viktige for et helhetlig 

gårdsmiljø. Dette begrenses til restaurering av vinduer og dører med omramminger.  

o Tiltak skal avklares med Nord Trøndelag fylkeskommune. 

TILSKUDD 

For 2020 gis det 20% tilskudd til verneverdige bygninger 

 

D) FREMME TILGJENGELIGHET OG OPPLEVELSESKVALITET 

Tiltak skal bedre muligheten for ferdsel til fots og opplevelse av landbrukets kulturlandskap gjennom friluftsliv 
og rekreasjon. Det er et mål å skape sammenhengende sti- og turveinett knyttet til landbruksveiene, til viktige 
linjedrag i landskap og forenkle adkomst til skog, utmark eller strandsoner.  

Det gis ikke tilskudd til tiltak for å legge forholdene til rette for ferdsel med motorkjøretøy. Det er imidlertid 

viktig å legge forholdene til rette for parkering ved inngangen til sti- og turveinettet som fører inn til 

kulturminner/kulturlandskap. Tilskudd til P-plass vil kunne ytes i noen grad. 

Tilrettelegging og skjøtsel av fornminner skal avklares med Nord-Trøndelag fylkeskommune ved 

fylkesarkeologen. 

FØLGENDE OBJEKTER OG TILTAK VIL BLI PRIORITERT 

 
o Gamle, verneverdige eller freda stier som har stor kulturhistorisk verdi. 
o Stor betydning for allmennheten, områder knyttet til næringsliv. 
o Etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og turveier i jordbruksområder. 
o Merking av ferdselsårer og enkel informasjon. 
o Etablering av enkel P-plass 

VILKÅR 

o Skjøtselsplan for vedlikehold må vedlegges søknaden 

TILSKUDD 

Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. For enkel P-plass kan det gis inntil 20 % tilskudd 

av godkjent kostnadsoverslag.  
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E) BEKJEMPELSE AV FREMMEDE ARTER 

Det kan gis tilskudd til bekjempe og hindre spredning av fremmede arter som berører arealer i jordbrukets 

kulturlandskap. Fjerning av fremmede skadelige arter i jordbrukets kulturlandskap kan være et eksempel på 

tiltak som kan ivareta eller gi økt biologisk mangfold. Rapport nr. 2016/08 Handlingsplan mot fremmede 

skadelige arter i Nord Trøndelag 2016-2019 legges til grunn for tilskudds utmålingen.  

VILKÅR 

o SMIL-midler til tiltak til bekjempelse av fremmede arter kan kun benyttes til tiltak som berører arealer 

i jordbrukets kulturlandskap. 

o For å målrette ordningen og følge opparbeidede rutiner for bekjempelse av fremmede arter skal 

tilskuddet brukes på arter som er beskrevet i Norsk svarteliste for arter og tiltaket skal være i tråd med 

handlingsplan mot fremmede arter i Trøndelag 

o Tiltaket skal ha en varighet på minst tre år, hvor oppfølging av skjøtsel inngår i tiltaket.  

o Tiltaket skal følge krav om registrering og dokumentering i artskart eller artsobservasjoner, både i 

oppstarten av tiltaket, og for oppfølging for å kunne få utbetalt tilskuddet.  

o Plan for bekjempelse legges ved søknaden. 

TILSKUDD 

Det kan gis inntil 70 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  

 

F) POLLINERENDE INNSEKTER 

Det kan gis tilskudd til pollinatorvennlige tiltak. Levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter 

har stor betydning for naturmangfold og matproduksjon. Nasjonal pollinatorstrategi - Ein strategi for 

levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt kom i 2018.  

Gjennom aktiv skjøtsel av kulturlandskapet og tilrettelegging for pollinatorer i jordbruket, kan den enkelte 

driver bidra til å sikre leveområdene for pollinerende insekter. Variert landskap og et mangfold av naturtyper 

med tilgang til egna yngleområder, oppvekstområder og mat er helt avgjørende for at pollinatorer skal klare 

seg. Kantsoner, slåttemark og naturbeitemark er eksempelvis områder som er viktige for pollinatorer.  

TILSKUDD 

Det kan gis inntil 70 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.  
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§4. TILSKUDD TIL PLANLEGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSPROSJEKTER 

Formålet med ordningen er å legge forholdene til rette for større helhetlige prosjekter som leder fram til 

kontrete kulturlandskaps- og forurensingstiltak. Fellestiltak gjennomføres av flere søkere, med gjensidige 

forpliktelser. Det skal foreligge skriftlig avtale med grunneiere som blir berørt av tiltaket.  

FØLGENDE TILTAK KAN PRIORITERES 

Områdetiltak handler om planlegging og lokalt mobiliseringsarbeid: 

o Knytta til landskap og miljø i lokalsamfunnet 

o I et geografisk avgrensa område (grend, dalside, nedslagsfelt, vassdrag) 

o I områder der det drives landbruksdrift 

o For å få en helhetlig miljøsatsing og landskapsutvikling i prosjektområdet 

TILSKUDD 

Det kan gis tilskudd på inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. 

 

SAKSBEHANDLING 

 
Inderøy kommune ved plan, landbruk og miljø er vedtaksmyndighet og ansvarlig for rådgiving og behandling av 
søknader. Søknadene behandles fortløpende etter gitte frister.  

UTBETALING:  

Tilskuddet utbetales i inntil 4 omganger etter hvert som tiltaket blir gjennomført. Den siste delen, minimum 25 
% skal holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og godkjent av Inderøy kommune, samt godkjent sluttrapport og 
attestert prosjektregnskap.  For egeninnsats skal timelister foreligge. 
 

KONTROLL:  

Inderøy kommune ved plan, landbruk og miljø skal følge opp og føre kontroll med de tiltak som mottar 
tilskudd. Den som har mottatt tilskudd må gi de opplysninger som er nødvendige.  

TILBAKEBETALING:  

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid med 
forutsetningene for innvilgning av tilskudd.  

 

ARBEIDSFRIST:  

Frist for gjennomføring av prosjekt/tiltak er 3 år fra tilskuddet ble innvilget. Etter søknad kan fristen utvides 
med 2 år, slik at maksimal arbeidsfrist blir 5 år fra innvilgningstidspunktet. 
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PRIORITERTE VASSDRAG I INDERØY KOMMUNE 

 

o Lorvikelva 

o Loråsbekken 

o Granaelva 

o Korsabekken 

o Skjelvågen 

o Tilløpsbekker Skjelvågen 

o Hembresbekken 

o Byaelva 

o Bergselva 

o Langenelva 

o Letneselva 

o Hågåelva 

o Melhuselva 

o Åsabekken 

o Gjørvbekken 

 

 

 

 

 

 

o Hindbergvatnet 

o Hindbergelva 

o Otertjønna 

o Otertjønnvekken 

o Røsvasselva 

o Kaldalsvelva 

o Koltjernet 

o Meltingvatnet 

o Mossa 

o Samløp Mossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


