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Tildeling av kommunal SMIL-ramme 2018
Belastningsfullmakt fra Landbruksdirektoratet til Fylkesmannen:
Landbruksdirektoratet har tildelt Trøndelag 17,3 millioner kroner for 2018. Hvorav 3 mill. er
øremerket hydrotekniske tiltak.
Inntrukne og overførte midler fra 2017 er på 1,37. mill
Totalt disponible midler pr. 01.01.18 er 18,67 mill
Belastningsfullmakt:
Fylkesmannen delegerer gjennom dette brevet belastningsfullmakt til budsjettdisponering for Spesielle
miljøtiltak i jordbruket innenfor Landbruk- og matdepartementets område.
I henhold til Økonomireglementet skal Fylkesmannen gi belastningsfullmakt til kommunene der
kommunene er vedtaksmyndighet. Dette gjelder de tilskuddsordninger der vedtak fører til at tilskudd
trekkes fra en sentral ramme og der Fylkesmannen fordeler en ramme videre til kommunene.
Fylkesmannen mottok belastningsfullmakt og rammen for hele fylket fra Landbruksdirektoratet i brev
av 20.12.2017.

Fylkesmannen gir med dette kommunen i Trøndelag belastningsfullmakt for Spesielle
miljøtiltak i jordbruket for 2018, rammen for belastningsfullmakten fremkommer av vedlegg
1.
Tildeling av kommunal ramme fra Fylkesmannen:
Fylkesmannen fordeler SMIL-midlene i 2018 i tre omganger, ordinær tildeling i februar,
tilleggsramme etter søknadsfrist 01.10.2018, og omfordeling mellom kommuner som ikke har
brukt ramma innen 15. november.
Fylkesmannen fordeler på denne bakgrunn 13,15 mill. kroner i den ordinære tildelinga av
kommunale rammer i februar 20018. Øremerkede midler til hydrotekniske tiltak tildeles
fortløpende (se lengre ned i tildelingsbrevet). Foreløpig tildelingsramme 1. oktober er 2,57
mill., men ramma vil øke etter hvor mye som trekkes inn på utgåtte arbeidsfrister.
Praktiske føringer:



Alle SMIL- saker, saldokort og vedtak om utsatt arbeidsfrist skal sendes til
fmtlsaturn@fylkesmannen.no - ikke til arkiv eller saksbehandler.
Tidligere kommuner i Sør-Trøndelag: Fra og med 2018 vil inntrukne midler fra avslutta saker
ikke være disponibel for den enkelte kommunen, men trekkes inn, og omfordeles på nytt til
kommuner som melder behov ved søknadsfrist 1. oktober. Dette er i tråd med praksis i
tidligere Nord-Trøndelag og anbefalingene fra Landbruksdirektoratet i tildelingsbrev fra 2011.

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
Trondheim: Prinsensgt 1
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Anne Grete Rostad
Telefon:
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Tildeling av SMIL-midler 2018
Fylkesmannen får hvert år sitt tildelingsbrev med føringer for hvordan SMIL-midlene skal
håndteres, og hvordan vi skal vurdere tildeling av midler. I årets tildelingsbrev står følgende
om ordningen:
2.5 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
For 2018 er det bevilget 95 mill. kr over jordbruksavtalen til SMIL. I tillegg er det
omdisponert 20 mill. kr fra drenering til SMIL som skal øremerkes for utbedring av
hydrotekniske anlegg. Ekstramidlene fordeles til fylker med planerte leirjordsområder hvor
det har vært meldt fra om store behov for utbedringstiltak, bl.a. med utgangspunkt i godkjente
vannforvaltningsplaner.
Fylkesmannen skal bidra til at kommunene prioriterer tiltak med god miljøeffekt.
Fylkesmannen skal sørge for en aktivitetsfremmende forvaltning av midlene. Kommuner med
god måloppnåelse, gjennomføringsevne og tiltaksstrategier der SMIL og RMP sees i
sammenheng, skal prioriteres. Oppfølging av kommuner som har utgåtte arbeidsfrister må
skje jevnlig, og fylkesmannen må sørge for at kommunene inndrar tilskudd der fristen er gått
ut. I 2017 ble forskriften endret slik at tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en
tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.
Erfaringer viser at det i noen vannområder er stort behov for utbedring av hydrotekniske
anlegg i jordbruket. Det er viktig å ta tak i disse utfordringene av hensyn til avrenning,
klimatilpasning, ressursbevaring, matproduksjon mm, og føringen i jordbruksavtalen er
fortsatt at utbedring av hydrotekniske tiltak bør gis høyere prioritet ved fordeling av SMIL-midler.

Trøndelag fikk 3 mill. av de 20 mill. øremerkede midlene til fordeling på hydrotekniske tiltak.
Disse midlene settes av til større hydrotekniske tiltak som kommunene fortløpende kan søke
om for å få tiltakene gjennomført. Søknader knyttet opp til prioriterte områder (jfr. prioriterte
områder i RMP, utsatt jordarbeiding), vil ha førsteprioritet, før andre søknader på
hydrotekniske tiltak blir vurdert (utafor pri.omr. vurders i juni og oktober). Tiltaket bør være
av stor nytte, og ha et visst omfang. Kommunen må få fram denne koblingen i søknad om
tildeling av midler fra denne potten, samt i eventuelt vedtaksbrev.
Søknad om tilleggsrammer etter 1. oktober
Resterende midler på fylkesrammen fordeles etter søknadsfristen 01.oktober etter følgende
vurderinger:
 årets ordinære kommuneramme må være oppbrukt og ferdig løyvd
 søknad om tilleggsramme må begrunnes og dokumenteres med konkrete foreliggende
søknader
 vise en nøye prioritering av tiltakene som er bevilget, og vurdering ved bruk av høye
satser.
 Arbeidsfrister skal være overholdt, og det skal ikke ligge saker med utgåtte frister
(innen 31.05.18)
Krav til SMIL-søknadene og vedlegg
Under dokumentkontroller finner vi ofte at det mangler vesentlige dokumenter (f.eks plan,
dokumentasjon, kostnadsoverslag eller lignende) som er viktig for å kunne avgjøre om
søknaden er et SMIL-tiltak, og tilstrekkelig opplyst for å kunne fatte et vedtak.
Hvordan kommunen velger å innhente opplysningene, er opp til kommunen, men søknad skal
ikke behandles før nødvendig dokumentasjon er på plass. Kommunen kan ikke lage plan eller
kostnadsoverslag på vegne av søker, da blir kommunen inhabil i behandling av saken.
Dersom søknaden mangler dokumentasjon må søknaden avslås på grunn av mangelfull
søknad.
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I dokumentkontrollene finner vi av og til saker som etter vår vurdering ikke er
tilskuddsberettiget gjennom SMIL. På bakgrunn av dette har vi i år funnet det nødvendig å
presisere regelverket som gjelder enkelte kulturlandskapstiltak. Presiseringen ligger vedlagt
(vedlegg 2).
Arbeidsfrister
Kommunene må ha rutiner for å avslutte utgåtte arbeidsfrister fortløpende. Utgåtte
arbeidsfrister skal være oppgjort innen noen måneder etter utgått arbeidsfrist. Utgåtte
arbeidsfrister som ikke er oppgjort kan få innvirkning på kommunens SMIL-tildeling
fremover.
Vi ønsker lykke til med SMIL-sesongen 2018! Ta gjerne kontakt om det er noe som er uklart,
eller om det er noe du ønsker å diskutere
Frister å følge opp:
Dato frist
1. oktober
15. november
forløpende
15. november

Tema/rapport
Frist for søknad om tilleggsramme
Søknad om behov for midler v/ev. omfordeling mellom kommuner
Søknad om tildeling av midler til større hydrotek. tiltak
Forbruksrapport for budsjettåret 2018, som skal inneholde
- Oppsummering 2018 i hht tiltaksplanen
- Antatt udisponerte midler pr. 31.12.2018
Tiltaksstrategier og søknad om midler for 2019

1. desember

Siste frist for innsending av innvilgede søknader for innlegging i fagsystemet

Med hilsen

Tore Bjørkli (e.f.)

Anstein Lyngstad

Landbruksdirektør
Landbruksavdelingen

Seksjonsleder jordbruk
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1 Oversikt tildeling kommuneramme 2018
2 Notat Kulturlandskap og SMIL
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Likelydende brev sendt til:
Leka kommune
Lierne kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal
Namdalseid kommune
Trondheim kommune
Verran kommune
Åfjord kommune
Inderøy kommune
Malvik kommune
Frøya kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Meldal kommune
Osen kommune
Klæbu kommune
Namsos kommune
Nærøy kommune
Rennebu kommune
Snåsa kommune / Snåasen
Tjielte
Tydal kommune
Verdal kommune
Indre Fosen kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Røyrvik kommune
Snillfjord kommune
Steinkjer kommune
Agdenes kommune
Fosnes kommune
Grong kommune
Overhalla ommune
Frosta kommune
Levanger kommune
Meråker Kommune
Namsskogan kommune
Stjørdal kommune
Vikna kommune
Ørland kommune
Bjugn kommune
Flatanger Kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Roan kommune
Røros kommune
Selbu kommune
Skaun kommune

Leknesveien 67
Heggvollveien 6
Rådhusveien 2
Rørosveien 11
Gløttvegen 2
Postboks 2399, Torgarden
Liaveien 1
Øvre Årnes 7
Vennalivegen 7
Postboks 140
Postboks 152
Bakkavegen 1
Vargeia 1
Kvamsveien 2
Rådhusveien 13
Postboks 200
Postboks 333 Sentrum
Idrettsvegen 1
Myrveien 1 Berkåk
Sentrum

7994
7882
7224
7290
7750
7004
7790
7170
7670
7551
7261
7380
7977
7336
7740
7541
7801
7970
7391
7760

7590
Postboks 24
7651
Rådhusveien 13
7100
Inge Krokanns veg 2
7340
Postboks 83
7301
Røyrvikveien 5
7898
Krokstadøra
7257
Postboks 2530
7729
7316
Servicekontoret, Stavarvegen 2 7856
Postboks 162
7871
Svalivegen 2
7863
Alstad
7633
Postboks 130
7601
Rådhuset
7530
Kommunehuset
7890
Postboks 133 / 134
7501
Postboks 133 Sentrum
7901
Postboks 401
7129
Alf Nebbes gate 2
7160
Lauvsneshaugen 25
7770
Trondheimsveien 1
7200
Rådhusveien 1
7240
Julie Næss vei 10
7180
Bergmannsgt. 23
7374
Gjelbakken 15
7580
Postboks 74
7358

LEKA
NORDLI
MELHUS
STØREN
NAMDALSEID
TRONDHEIM
MALM
ÅFJORD
INDERØY
HOMMELVIK
SISTRANDA
ÅLEN
HØYLANDET
MELDAL
STEINSDALEN
KLÆBU
NAMSOS
KOLVEREID
RENNEBU
SNÅSA
TYDAL
VERDAL
RISSA
OPPDAL
ORKANGER
LIMINGEN
SNILLFJORD
STEINKJER
LENSVIK
JØA
GRONG
OVERHALLA
FROSTA
LEVANGER
MERÅKER
NAMSSKOGAN
STJØRDAL
RØRVIK
BREKSTAD
BJUGN
FLATANGER
KYRKSÆTERØRA
HITRA
ROAN
RØROS
SELBU
BØRSA

