Stavanger kommune
Landbruks- og havbrukskontoret

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)
Strategi for Stavanger kommune for 2020 - 2023

Førsvoll, Rennesøy, Foto: Nono Dimby
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SMIL - STRATEGI FOR BRUK AV MIDLENE I STAVANGER FOR 2020 - 2023.
I 2004 fikk kommunene ansvaret for forvaltning av økonomiske virkemidler innenfor miljø og
kulturlandskap i landbruket. Dette er statlige landbruksavtalemidler som blir utbetalt av
landbruksdirektoratet. Det er Fylkesmannen som gir kommunene en årlig ramme for
tildeling av tilskudd.
Formålet med tilskuddsordninga er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets
kulturlandskap, og redusere forurensing eller fare for forurensing fra jordbruket. Målgruppa
er aktive bønder og eierne av landbrukseiendommer, og ordninga gjelder bare etablering av
tiltak, ikke drift av slike.
Kommunen får en årlig ramme til disposisjon fra Fylkesmannen. Fordelinga mellom
kommunene skjer blant annet på grunnlag av kommunene sine flerårige tiltaksstrategier.
Kommunens prioriteringer skal være basert på lokale utfordringer og nasjonale og regionale
strategier.

Eksisterende strategidokument.

Stavanger kommune har strategier for natur- og kulturlandskapsforvaltning,
kulturminnevern og andre miljøverntiltak nedfelt i følgende politisk vedtatte dokument:
 Kommuneplan (arealdel) for Finnøy kommune, Rennesøy kommune og gamle Stavanger
kommune
 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2034
 Strategisk næringsplan for Stavangerregionen
 Klima og miljøplan 2018-2030 (gamle Stavanger kommune)
 Kulturminneplan (Stavanger, Rennesøy, gamle Finnøy kommune har ikke
kulturminneplan per dato)
I tillegg kommer disse planer og dokumenter:
 Regionalt miljøprogram i Rogaland 2019-22
 Regionalplan for landbruk i Rogaland, vedtatt juni 2011
 Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland (2016-2021)
 Regionalt tiltaksprogram vannregion Rogaland (2016-2021)
 Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon, Meld. St. 11 (2016-2017)
(Landbruksmelding)
 Nasjonalt miljøprogram 2019-2022
 Regionalt miljøprogram i Rogaland 2019-2022
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Strategi for bruk av midler til SMIL-tiltak.

Lyng på Sel på Rennesøy, foto: Nono Dimby

Stavanger kommune har store verdier med tanke på naturlig og kulturskapte landskap,
fornminner, verneverdige bygninger, og landbrukspåvirket kulturlandskap som det er
viktig å forvalte på en rett måte til nytte for framtidige generasjoner.
Kommunen har 27 områder med områdevern etter naturmangfoldlova. I disse
områder har ofte den enkelte grunneier hogst- og beiteretter. Områdevernet skal ikke
være til hinder for eksisterende landbruksdrift
Det er særlig aktuelt med SMIL-tiltak i LNFR områder med hensynssone bevaring
naturmiljø, landskap og friluftsliv og i LNFR-områder som ligger i tilknytning til freda og
sikra områder. Grunneierinitiert skjøtsel i freda områder kan og være aktuelt.
Utvalgt kulturlandskap (UKL). Rennesøy er en av to steder i Rogaland der det er
utvalgt kulturlandskap fra nasjonalt hold. Gjennom Utvalgte kulturlandskap
synliggjøres kulturlandskapsverdier som det er viktig å ivareta. Det er samarbeid med
grunneierne for å skjøtte arealene. For kystlynghei gjøres dette best gjennom beiting
og periodevis brenning av lyng. Erfaring tilsier at et godt samarbeid mellom det
offentlige og grunneier for skjøtsel har gitt suksess i å ivareta områdene på en god
måte. Målsettingen er å fortsette og videreutvikle dette samarbeidet. Kommunen har
god erfaring med støtte til å rydde gjengrodde områder med påfølgende skjøtsel av
beitedyr.
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Miljøutfordringer i Stavanger kommune
Stavanger kommune er en av kommunene i landet med størst husdyrtetthet. Det fører
til utfordringer med næringsavrenning til vassdrag. Selv om de fleste vassdrag i
kommunen er nokså små (mange øyer) er det en god del vassdrag som har dårlig og
moderat tilstand, både i ferskvatn og kystvatn. Arbeidet skal gjennomføres i takt med
arbeidet i vannregion Rogaland og Jæren vannområdet, med forvaltningsplan og
tiltaksprogram vedtatt i 2015 og framover i rullert forvaltningsplan og tiltaksprogram
når de er vedtatt.
Åpen åker ned mot Hålandsvatnet gir utfordringer med erosjon og næringsavrenning
til vannet.
Stavanger er den største tomatkommunen i landet med om lag 56 % av den norske
tomatproduksjonen. De største veksthus og en del mindre veksthus har installert
anlegg for oppsamling og resirkulering av avrenning, men det er fortsatt en del
veksthusbedrifter som ikke har installert slike anlegg. Her er det fortsatt potensiale for
å redusere avrenning fra veksthus til vassdrag.
Grunnlaget for Stavanger kommune sin strategi er Kommuneplan, Regionalplan for landbruk
i Rogaland, Regional plan for vannforvaltning i Rogaland, og Regionalplan for friluftsliv og
naturforvaltning, samt, Nasjonal miljøprogram 2019-22 og Regionalt miljøprogram i
Rogaland 2019-22. Stavanger kommune sin strategi for bruk av SMIL tiltak er følgende:

Aktuelle tiltak:
1. Utvalgt kulturlandskap (UKL)
Likt med nasjonal og regional prioritet har Stavanger kommune sin tildeling av SMILtilskudd til UKL høy prioritet. Minst 25 % av SMIL-midlene tildelt kommunen skal brukes
til tiltak i UKL. Tiltaka skal være omtalt i områdeplanen for UKL-områdene på Rennesøy.

Tursti Sel-Heggland, bilde Torleiv Finnesand
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2. Kulturlandskapstiltak
Tiltak for å rydde og åpne verdifull kulturmark. Det er en forutsetning at tradisjonell drift
i form av beiting eller slått blir gjenopptatt etter rydding. Skjøtselsplan for videre drift av
området skal legges ved søknaden. Områder som er verna etter naturvernlova vil bli
prioriterte. Området skal har spesielle verdier for naturmangfold eller kulturminner.

Flekkstad, Rennesøy

3. Biologisk mangfold
 Stimulere til skjøtsel av biologisk mangfold til dømes på kystlynghei og naturbeite
(inkluderer tilrettelegging for beiting, der det er spesielle verdier for naturmangfold),
artsrik slåtteeng (også etablering) og myr som gror igjen. Skjøtselsplan for videre drift av
området skal legges ved søknaden. Arealer kartlagt i Naturbase med verdi A, B eller C er
prioriterte.
 Tiltak som forbedrer hekkeplassene og hekkesuksess hos vipe, storspove og sanglerke.
 Opparbeiding av nye og biotopforbedrende tiltak for sårbare og truete arter. For
eksempel, opparbeidelse av dammer og våtmarksområder i kulturlandskapet.
Åkerrikse er en fugleart som står på rødlista som kritisk utrydningstrua. Fuglen hekker i
jordbrukslandskapet og det kan gis støtte til fuglevennlig slått, der en har fått påvist fugl.
 Gamle store grove og hole eiker er utvalgt naturtype. Fristilling og skjøtsel av disse er
prioritert.
 Tiltak som legger til rette for pollinerende insekter kan få tilskudd. Se Nasjonal
pollinatorstrategi:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nasjonalstrategi-for-villbier.pdf
 Tiltak som hindrer spredning av fremmede arter med høy risiko og bekjempelse av disse
er prioritert.
 For særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold kan det gis tilskudd med inntil 100 %
av godkjent kostnadsoverslag.

4. Kulturminner og kulturmiljø
Bygninger: Ordningen gjelder verneverdige bygninger. Freda bygninger er ikke
tilskuddsberettiget. For bygninger er det som regel bare utvendige tiltak det gis støtte til.
Bygninger må ha en verdi som et element i kulturlandskapet, og være av kulturhistorisk
interesse. Bygg og anlegg som er med i kulturminneplanen (i område der det finns
kulturminneplan) og er klassifisert som SEFRAK A eller B har prioritet.
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Sjøhus på Byre

 For verneverdige bygninger med høy bruksverdi, næring eller boplass er maksimalt
tilskudd 40% av godkjent kostnadsoverslag.
 For verneverdige bygninger med liten bruksverdi for søkeren, blir maksimal tilskudd
att til 70% av godkjent kostnadsoverslag.
 Maksimalt tilskudd for enkeltbygg er kr. 200 000,-.
 Byantikvaren skal gi uttalelse til søknaden.
 Tiltaket skal bevare mest mulig av bygningen sin opprinnelige karakter:
- reparasjon framfor hel utskifting
- viktig å nytte materiale og handverksteknikker som har vert brukt på bygningen
før.
Kulturminne:
Istandsetting av steingarder kan støttes med inntil 35 % av kostnaden. Byantikvaren skal gi
uttalelse til søknaden.

Bø på Rennesøy, foto Irene Tjøstheim
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5. Friluftsliv
Fremme tilgang for allmenheten i kulturlandskapet, samt tiltak som øker opplevingsverdien
av kulturminner og kulturmiljø i inn- og utmark. Turstier som fellestiltak som fører til bedre
nettverk vil bli prioriterte.
Det kan gis tilskudd til naturvennlig tilrettelegging av badeplasser og opparbeiding og
merking av tilkomst til badeplasser.
Det kan også gis tilskudd til gjerdeklyver og hundeporter.

Gjerdeklyver, Rennesøy

6. Forurensingstiltak
6.1. Det kan gis tilskudd til opparbeiding av renseparker/fangdammer. Anlegg med høy
kostnadseffektivitet skal prioriteres. Plassering i nedbørsfelt, der det er fare for
avrenning av næringsstoff m.m. vil bli vurdert.
Det kan gis tilskudd til vedlikehold av fangdammer (tidligere var dette en del av regionalt
miljøprogram).
6.2. Tiltak for å redusere avrenning fra veksthus
Dette gjelder resirkuleringsanlegg eller tiltak som gjør at gjødselvatn blir nytta. Det kan ikke
gis tilskudd til renseinnretning i eksisterende resirkuleringsanlegg. I 2020 kan gartneria få
tilskudd til dette fra Innovasjon Norge. Tilskudd fra SMIL-ordninga kan bare behandles
etter Innovasjon Norge har behandla søknad for samme tiltak. Samla offentlig tilskudd
skal maksimal være på 35 % av godkjent kostnadsoverslag.
6.3. Hydrotekniske tiltak og erosjonssikring skal redusere avrenning og erosjon langs
vannveier ol. Slike tiltak medfører ofte inngrep i kantsonene og må avklares etter
vannressursloven. Dreneringssaker faller ikke inn under denne ordninga. Det kan ikke gis
dreneringstilskudd og SMIL-midler til hydrotekniske tiltak på samme areal.
6.4. Erosjonssikring langs vassdrag ved t.d. steinsetting eller planting av tre og busker.
6.5. Åpne lukka bekker
Åpne bekker har en positiv effekt på biologisk mangfold og øker mulighet for naturlig rensing
av næringsstoff og partikler i bekken.
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Åpning av bekk, Nesheim Bjergøy, foto: Silke Ullrich

6.6. Tiltak mot flom langs vassdrag
6.7. Samarbeidsprosjekt om landbruksavfall med særlig fokus på veksthusavfall.
6.8. Tak på gjødsellager. Dette gjelder tak/dekke på eksisterende gjødsellager, der det er
minst 10 måneders lagerkapasitet.
I 2020 kan foretaka få tilskudd til dette fra Innovasjon Norge. Tilskudd fra SMIL-ordninga
kan bare behandles etter Innovasjon Norge har behandla søknad for samme tiltak. Samla
offentlig tilskudd skal maksimal være på 35 % av godkjent kostnadsoverslag og maksimal
kr. 100 000,-.
6.9. Plantevern.
Det kan gis tilskudd til etablering av biobed og andre tiltak for å redusere utslipp av
plantevernmiddel.
Det kan gis tilskudd til flere typer tiltak som bidrar til å redusere eller hindre forurensing i
vassdrag. Det kan bare gis tilskudd til etablering av tiltak, ikke til drift av disse, med
unntak av vedlikehold av fangdammer. Ved tildeling skal det legges vekt på arbeidet i
vannregion Rogaland og Jæren vannområdet.
7. Planlegging og tilrettelegging
Det kan gis tilskudd til planlegging av større tiltak og fellestiltak, bl.a. til skjøtsels- og
forvaltningsplaner.
Presisering
Lista overfor er ikke uttømmende. Andre tiltak som faller under formålet i Forskrift om tilskudd til
spesielle miljøtiltak i landbruket kan og være aktuelle.

Viktig:
Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er godkjent. Tilskuddet
skal være utløsende for prosjektet.
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Hvordan nå målsettingene








Oppfølging og veiledning til aktuelle søkere
Informasjon om SMIL midler generelt og målretta for spesielle ordninger innenfor
SMIL per e-post direkte til de som driver. Dette har vist seg å være spesielt effektiv.
Informasjon på kommunens hjemmeside
Informere om ordninga og kunngjøre søknadsfrist i lokalaviser
Samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Rogaland (NLR) om aktuelle tiltak.
Møter med de lokale Bondelaga om ordninga med spesielt fokus på tiltak mot
forurensing i vannmiljø
Presseomtale av positive prosjekter

Målgruppe.

Hvem som kan søke på de ulike ordningene går fram av forskrift om tilskudd til spesielle
miljøtiltak i jordbruket.
For mer informasjon se landbruksdirektoratet sin hjemmeside:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/omtilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

Søknad/saksbehandling
Søknad
 Søknad skal sendes elektronisk fra Landbruksdirektoratet sine hjemmesider, link:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/omtilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema:
Følgene vedlegg kreves:
 Kart over eiendommen som viser hvor tiltaket er lokalisert
 Spesifikasjon av nødvendig arbeid
 Tegninger (der aktuell)
 Spesifisert kostnadsoverslag. Kostnadsoverslag skal inneholde en spesifisert oversikt
over ulike materialkostnader, innleidd arbeid og egeninnsats
 Eventuell fotodokumentasjon
 Godkjent gjødslingsplan og sprøytejournal må være tilgjengelig
Søknadsfrist og behandling
Søknadsfrist settes til 1. mai og 15. august hvert år.
Administrasjonen gjør enkeltvedtak i den enkelte sak.
Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningslova. Fylkesmannen er klageinstans
jf. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket § 8.
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Prioritering av tiltak
Ved vurdering av søknader skal det legges vekt på følgende kriterier (ikke innbyrdes
prioritert):
 Tiltak i UKL etter områdeplan
 reduserer avrenning fra veksthus
 reduserer forurensing av vassdrag
 Skjøtsel av områder av spesiell verdi for naturmangfold
 Tiltak som fremmer trua eller prioriterte naturtyper og arter
 Skjøtsel av områder med spesielle landskaps- og kulturverdier
 fremmer tilkomst og legger til rette for bruk av områder av spesiell interesse til
rekreasjon
 Fellesprosjekt
 Sammenhengende lengre turstier eller turstinettverk
 samsvarer med prioriteringer i lokale, regionale og statlige planar og strategier
Gjennomføringsfrist
Gjennomføringsfrist settes til 3 år. Etter søknad kan denne forlenges til maksimalt 5 år.

Forhold til annet regelverk.

Å følge lovpålagte krav som gjelder kulturlandskapet eller forurensing, regnes som en del
av den ordinære jordbruksdrifta. Slike tiltak omfattes ikke av SMIL-ordninga.
Selv om søker får tildelt midler til et tiltak er han selv ansvarlig for å søke om løyve
gjennom andre lovverk som omfattes av tiltaket som for eksempel plan- og bygningslova,
vannressurslova m.m.
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Prioriteringer og støttenivå
Fordeling og støttenivå 2020 – 2023
Type tiltak

Maks. tilskuddssats

Fordeling av disponibel
tilskuddsramme
2020-2023

UKL
Kulturlandskap ikke UKL
Biologisk mangfold ikke UKL
Kulturminner/-miljø
Friluftsliv
Forurensingstiltak
Rensepark/fangdam m.m. (anlegg)
Vedlikehold av renseparker
Oppsamling av avrenning fra
veksthus
Hydrotekniske anlegg og
erosjonssikring
Åpne lukka bekker
Tiltak mot flom
Landbruksavfall/veksthusavfall
Tak på gjødsellager
Plantevern
Planlegging/tilrettelegging

70 % -100 %
70 %
70 % (100 %)
35-70 % maks kr.
200 000,Se mer i teksten
70 %

25 %
20 %

55 %
70 %
Kr. 12 000,35 %
Maks. kr. 250 000, med
sterilisering og < 10 daa
veksthus maks. 300 000,60 %
70 %
60 %
60 %
35 % maks. kr. 100 000,60 %
100 %

For de ulike tiltakstypene kan det gis støtte inntil en nærmere bestemt prosentsats av
godkjent kostnadsoverslag, som vist i tabellen over. Tabellen viser også fordeling av
SMIL-midlene blant de ulike tiltakstyper. Det kan bli nødvendig å omfordele midler
mellom tiltakstyper, basert på innkomne søknader.
Støttenivåa er retningsgivende, og spesielt gode prosjekt kan gis høyere tilskudd.
Prosjekter som er mindre viktig, eller som også får midler gjennom andre ordninger, kan
avslås eller gis lavere tilskuddssats. Ved svært kostbare tiltak, vil den avgrensa ramme
som kommunen har til rådighet føre til at tilskuddssatsen må reduseres.
Veiledende satser for eget arbeid/utstyr
Person i arbeid
Person med motorsag/ryddesag
Person + traktor/ATV med redskap
Person + gravemaskin

330 kr/time
450 kr/time
640 kr/time
800 kr/time
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