
  

  

Informasjonsskriv søknad om SMIL midler 

Om tjenesten 
Navn på tjenesten   

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 
 

Beskrivelse av 

tjenesten 
  
Steigen kommunes oppgaver: 

 Bidra med informasjon om ordningen, veiledning og finansiering med 

formål å opprettholde et levende kulturlandskap i Steigen, Hamarøy og 

Tysfjord i henhold til forskrifter og lokale tiltaksstrategier.  
 Bistand til utarbeidelse av søknad om tilskudd.  
 Gjøre vedtak om tildeling av tilskudd 
 Landbruksrådgivingstjenesten være behjelpelig med utforming av 

søknadens innhold og miljøbeskrivelse 
  

Målgruppe  Foretak/personer som oppfyller vilkårene for å søke produksjonstillegg i 

landbruket.  
 

Kriterier/vilkår   
Fullstendig søknad med nødvendige vedlegg må foreligge, før søknad kan 

behandles. Søknadsfrist annonseres årig innen 1. April. 

 

Elektronisk søknad via Altinn.  
 Søknad kan også skrives på eget skjema. Søknadsskjema (LDIR 430 B) finnes på 

hjemmesiden til Steigen kommune under skjema. Kan også fås ved henvendelse 

til kommunen.  
 

Beskrivelse av tiltaket ut fra miljøhensyn skal legges ved søknaden.   
 

Pris for tjenesten Det er ikke kommunalt gebyr på tjenesten. 
Brosjyrer, 

dokumenter, kart og 

lignende 

  

- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.  

- Næring – og miljøtiltak i skogbruket miljøtiltak i jordbruket – 

SMIL. Flerårige tiltakstrategier for Nord-Salten Steigen, 

Hamarøy og Tysfjord kommuner2014-2017. 

- Gårdskartprosessen. http://www.nijos.no/gardskart/prosess/  
Økonomisk kartverk, Kommunen kan være behjelpelig med kart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeidspartnere Fagnemda i landbruket Nord-Salten, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen 

i Nordland, Sametinget, Forsøksringen i Nord-Salten 
Beslektede tjenester  

  



  

Informasjonsskriv søknad om SMIL midler 

Hva kan du forvente av tjenesten  

  
”Vi lover...”   

Søknaden blir behandlet og vedtak i saken fattes innen utgangen av mai i 

søknadsåret. 
  

 

 
”Dersom vi ikke 

innfrir...” 
  
Kan søkeren ha klageadgang. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland  

Lover og retningslinjer 
Gjeldende lov og 

regelverk 
  
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket  
Flerårige tiltakstrategier for Nord-Salten Steigen, Hamarøy og Tysfjord 

kommuner2014-2017.  

Om søknadsprosessen 
Veiledning - hvordan 

få utført eller motta 

tjenesten 

  
Landbrukskontoret og Forsøksringen er behjelpelig med utfylling av søknad og 

veiledning i forhold til ordningen. 
  

Søknadsskjema - Elektronisk skjema via Altinn.  

- Papirutgave på hjemmesiden til Steigen kommune, eller ved henvendelse 

kommunen.  

  
Vedlegg   

Følgende kan være aktuelt å vedlegge søknaden: 
 Økonomisk kartverk som viser arealer, viktige elementer i landskapet og 

plassering av det aktuelle tiltaket  
 Fotografier/tegninger  
 Beskrivelse av miljøvirking av tiltaket. 
 For bygninger: Kostnadsoverslag fra bygningskyndig, beskrivelse av 

bygning og bygningsskade, nåværende og framtidig bruk, samt eventuell 

omtale av verneverdi.  
 Skriftlig godkjenning /avtale fra grunneier (For tiltak på leid jord)  
 Skriftlig godkjenning fra aktuelle grunneiere  

  
 

Satser til bruk i 

utforming av 

kostnadsoverslag i 

søknaden. 

Kr. 30,- pr/m for permanent strømgjerde (inkl. alle kostnader).     

Kr. 50,- pr/m for nettinggjerde (inkl. alle kostnader).      
Kr.200,- pr/time eget arbeid  (gjelder manuelt arbeid/motorsag/ryddesag).                    

Kr. 350,- pr/time maskinarbeid, eget arbeid. 

Skog- og krattrydding: Maks 0,2 daa pr time. 

 

Når det gjelder krav til utforming av gjerder, henvises det til Flerårige 

Tiltaksstrategier for Nord-Salten, pkt. 4.2.1 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ld/ld-20040204-0448.html&dep=lmd&kort+,+titt=milj%d8tiltak&


Søknadsfrist 

 
 

Innen medio april, annonseres hvert år. 
Søknaden sendes til   

Steigen kommune,  
Landbrukskontoret 

8283 Leinesfjord 
  

Søknadsbehandling   
Søknaden behandles i regi av det interkommunale samarbeidet for landbruket i 

Nord-Salten , i samarbeid med Fagnemda i landbruket Nord-Salten.  
  

Saksbehandlingstid    
Søker vil få et vedtak i saken innen utgangen av april i søknadsåret. 
  

Klagemulighet   
Forvaltningslovens regler for klage gjelder. Klagefristen er 3 uker fra det 

tidspunkt vedtak mottas.  
Eventuell klage skal sendes Steigen kommune. Dersom kommunen ikke endrer 

vedtaket, vil saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling. 
  

 

Kontaktinformasjon 
Kontakt oss   

Avtale med saksbehandler kan gjøres hos Steigen kommune 
Ansvarlig enhet   

Landbruksforvaltningen i Nord-Salten 

  

Kontaktperson/saks-

behandler i 

avdelingene/enhetene 

Gjermund Laxaa. Skogbrukssjef 

Telefon: 97 50 56 84 

e-post:  gjermund.laxaa@steigen.komune.no 

 

  
Telefaks Telefaksnr. 75778831 

Besøksadresse Rådhuset i Steigen 

Åpningstid Hverdager, Kl. 08.00-15.45. Telefonnr.: 75 77 88 00 

Bestill gjerne avtale på forhånd, det hender seg at vi er opptatt. 

  

  

 


