
TILTAKSSTRATEGI MED SMIL TILSKUDD I SANDEFJORD KOMMUNE. 

Tradisjonell SMIL og Drenering/Grøfting. 

 

Prioriteringer for 2022: 

1. Forebygging av erosjon, avrenning og forurensing: 

Prioritere overflatevann, hydrotekniske anlegg (lukkinger, punkter og avløp), 

erosjonssikring (steinsettinger etc.) av elvekanter. Etablering og tømming av 

fangdammer, fangbekket på/langs dyrket jord. 

Forbedring av habitat (leveområder) for fisk kan inngå i disse tiltakene. 

Tiltak kan støttes med inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag med maksimal øvre 

grense med støtte på kr. 330 000,-. Øvre grense som støttegrunnlag er kr. 550 000,-. 

Tømming av fangdammer/fangbekker gis støtte med inntil 70%. 

 

2. Kulturlandskapstiltak: 

Tiltak begrenses til å gjelde» kulturlandskap» med bedring av biologisk mangfold. Det 

prioriteres på fast varig inngjerding av gammel kulturmark da med fare for gjengroing. I 

hovedsak forutsettes det at arealene skjøttes med beitedyr med tilpasset beitetrykk. 

Tilskudd gis ikke til dyrket jord og skog angitt i gårdkart fra NIBIO. Tilskuddet gis kun til 

oppsetting samt materiell til nytt gjerde og gamle gjerder som trenger istandsetting. 

Tilskudd kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag med maksimal øvre 

grense med støtte på kr. 50 000,-. Øvre grense for støttegrunnlag er kr. 100 000,-. 

3. Bekjempelse av fremmede arter: 

Tilskudd kan gis til tiltak med bekjempelse av fremmede arter (eks. Kjempespringfrø ol.) 

langs bekker og vassdrag i jordbrukslandskapet. Tilskuddet kan gis etter utarbeidet 

bekjempelesplan. Tilskudd kan gis med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag med 

øvre grense for støtte på kr. 84 000,-.  Øvre grense for støttegrunnlag er kr. 120 000,-. 

(Bekjempelsestiltak vil gå over en periode på 3 til 5 år.) 

 

4. Grøfting/drenering: 

Tilskudd begrenses til å gjelde grøfting/drenering. Dette kan gjennomføres systematisk eller 

usystematisk alt etter behov. Tilskudd gjelder også kant-/avskjærings grøfter. Tilskudd til 

drenering av jordbruksjord utgjør kr. 2 000,- / dekar. Ved annen grøfting og kant-/ 

avskjæringsgrøfter kan det gis tilskudd på kr. 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 

maks tilskudd på 2 000 kroner pr. dekar. 

 



5. Biologisk mangfold: 

Tilskudd kan gis til tiltak med bedring av det biologiske mangfoldet og etablering av varig 

Blomstereng i jordbrukslandskapet. Tilskuddet kan gis etter utarbeidet plan for 

etablering og skjøtsel. Tilskudd kan gis med inntil 60 % av godkjent kostnadsoverslag 

med øvre grense for støtte på kr. 36 000,-.  Øvre grense for støttegrunnlag er kr. 60 000,- 

 

   


