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Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd 
til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i Kristiansand 
kommune 
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I tråd med forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket § 8 er 

kommunens retningslinjer utarbeidet i dialog mellom kommunen, Fylkesmannen 
i Agder samt Kristiansand bondelag, Søgne bondelag og Songdalen bondelag. 
 

Retningslinjene er fastsatt med hjemmel i forskrift om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket av 4. februar 2004, hjemla i jordlova av 12. mai 1995 

 
Rundskriv 2020-12 Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket gir kommentarer til bestemmelsene i forskriften og 

saksbehandlingsrutiner. 
 

Våre utfordringer: 
 

• I deler av kommunen har gammel kulturmark vært gjenstand for gjengroing i 
lengre tid. Vi har hatt god hjelp til å åpne opp mange av disse områdene med 
SMIL-midler og flere arealer tas i bruk som beite. Det er fortsatt behov for 

fokus på dette området. 
• Det er mye kulturminner og kulturmiljøer som gror ned og blir mindre synlige 

i kulturlandskapet. 
• Kantsoner gror igjen rundt jordbruksarealer og gjør arealene mindre. 
• Vi har utfordring med erosjon og avrenning til elv og vassdrag fra 

jordbruksarealer.  
• Det er kraftig vekst i fremmede og skadelige arter i hele Kristiansand 

kommune. 
 
 

Behandling og prioritering av søknader: 
 

Etter at søknadsfristen har gått ut, skal alle søknadene vurderes samlet.  
 

Følgende tiltak og kriterier vil prioriteres ved behandling av søknadene: 

1. Tiltak som ivaretar biologisk mangfold og kulturlandskap. Herunder rydding 

og gjerding av gammel kulturmark som er i ferd med å gro igjen, og 

tilrettelegge for beiting. Synlige tiltak som blir sett av mange prioriteres 

fremfor områder som ikke er synlige for allmennheten.  

2. Tiltak som ivaretar kulturminner, kulturmiljøer inkludert verneverdige 

bygninger gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting. 

3. Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg. 

4. Fjerning av fremmede og skadelige arter i jordbrukets kulturlandskap. 

 
Det gis ikke tilskudd til inngjerding av et areal med mindre det er i sammenheng 
med rydding av gammel kulturmark med den hensikt å sikre ivaretakelse av de 

biologiske og/eller estetiske verdiene i kulturlandskapet ved hjelp av beiting.  
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Av hensyn til planlegging og prioritering for bruken av midlene gis det ikke 

tilskudd til prosjekter som er påbegynt eller utført. 
 
 

Tilskuddssatser: 
• Tiltak som ivaretar gammel kulturmark og biologisk mangfold - inntil 50 % 

• Forurensingstiltak som hydrotekniske anlegg – inntil 50 % 
• Fjerning av fremmede og skadelige arter – 50 % 
• Ivaretakelse av kulturminner/miljøer og istandsetting av verneverdige 

bygninger - inntil 35 % 
 

 
Dersom det er midler igjen etter at prioriterte tiltak er tildelt tilskudd kan det 

innvilges tilskudd til andre tiltak som omfattes av forskriften. Til slike tiltak kan 
det innvilges tilskudd på inntil 30 %. 

 
 
Søknadsfrist: 

 
1. november 
 

 
Vilkår: 

 
Vilkår til søker og søknaden fremgår av forskrift om tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket.  
 

 

 


