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1.0 Bakgrunn/formål 

 
Strategien er utformet på bakgrunn av Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket.  
 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket. Den har et formål om å redusere 
forurensing fra jordbruket utover det man kan forvente gjennom vanlig jordbruksdrift. 
Prosjekt og tiltak blir prioritert ut fra lokale målsettinger og strategier. 
 

2.0 Hvem kan søke 

Tilskudd kan tildeles foretak som driver en tilskuddsberettiget produksjon (jf. Forskrift om 
produksjonstilskudd mv.) og til grunneiere som har en landbrukseiendom der det foregår en 
tilskuddsberettiget produksjon. Det er et krav at søkeren er registrert i Enhetsregisteret. 
 

3.0 Hva kan det søkes tilskudd til 

Landbruket sitt kulturlandskap er svært viktig, både for utøvelse av friluftsliv og for 
landskapsbildet. Bygninger og andre kulturminner er en del av dette bildet. Den største 
utfordringen er at kulturlandskapet gror igjen. SMIL – midlene er et viktig kommunalt 
virkemiddel for å hindre gjengroing. Gjerde mot utmark medvirker til å opprettholde 
beitebruken. 
 
Å hindre utslipp og forurensing fra jordbruket er viktig for omdømme til jordbruket. Det er 
også viktig for å sikre et framtidig næringsgrunnlag. Et endret klima med en økende fare for 
styrtregn, flom, erosjon og vann på avveger, medfører at det er viktig å ha god håndtering av 
vann. Kommunen vil prioritere tilskudd til tiltak som gir mindre forurensing, og tiltak som gir 
en positiv effekt på avrenning og erosjon.  
 
Tiltak med kostnader mindre enn 5.000,- kroner utløser ikke tilskudd. Ved søknaden må det 
ligge med planer med detaljerte kostnadsoverslag, nødvendig dimensjonering av tiltaket, 
nødvendige avtaler, nødvendige tillatelser, kart og bilder. 
 
Søknadsfrist er 1. mars inneværende år. 
 
Du finner søknadsskjema, - og sender søknad, via Altinn.  
Søknadene blir saksbehandlet ved Landbrukskontoret i Meløy. 
 



 

 

3.1 Prioritert tiltak i Meløy: 

- Skjøtsel av kulturlandskap med tiltak knyttet til åpning og stell av kulturlandskap. 
Tilskudd til å sette opp husdyrgjerde der det er nødvendig for å opprettholde 
kulturlandskapet. Tilskudd inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  
 

- Tiltak som reduserer utslipp og forurensing fra jordbruket. For eksempel fangdammer 
og andre ting som kan hindre avrenning. Det kan nevnes blant annet tak på 
gjødsellager, legge om til silo m.m. Tilskudd inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. 
 

- Tilskudd til hydrotekniske tiltak som avskjæringsgrøfter, kanaler, sikring av elve- og 
bekkekanter m.m., som hindrer erosjon. Tilskudd inntil 50 % av godkjent 
kostnadsoverslag. 

 
- Restaurering av bygninger og andre kulturminner av spesiell verdi. Inntil 20 % av 

godkjent kostnadsoverslag.  
 
 
Tilskudd til hydrotekniske tiltak og til kulturminner kan kreve uttalelser fra andre offentlige 
instanser enn kommunen.  
 
 

Kostnadssats for gjerder: 
 

Gjerdetype Norm Pris pr løpemeter 
 

Nettinggjerde - sau K110 med overtråd, impregnert 
gjerdestolpe 8x175; inklusiv 
diverse hjørnestolper og 
oppsett, rydding jamfør tabell 
fra Norsk Småfeservice. Det 
forutsettes hovedsakelig å settes 
opp med vanskelighetsgrad 
terreng i snitt 1,5. 

115,- 

Elektrisk gjerde - sau 4-tråds 88 cm 45,- 

Elektrisk gjerde - storfe 3-tråds 88 cm 43,- 

Elektrisk gjerde Impregnerte stolper/ståltråd 55,- 

 
 
NB! Det følger av forskriften at tilskuddsberettigede tiltak må ha sammenheng med 
jordbrukets kulturlandskap. Det vil si at rene utmarksgjerder, som ikke er fellestiltak, vil ikke 
være tilskuddsberettiget. 

 
 



 

 

  


