
SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 

Retningslinjer for Orkland kommune 

 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å 
fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 
kulturlandskap og redusere forurensningene fra jordbruket 
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 

 
 

 

 



Overordna kriterier for søkere: 



TILSKUDDSSATSER: 
 
PLANLEGGINGS- OG TILRETTELEGGINGSTILTAK: 

Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til 
planer for konkrete tiltak. Tilskudd gis til planlegging, 
kartlegging, organisering og prosjektarbeid. Ingen nedre 
kostnadsgrense 

Tilskuddssats 
inntil 100 %. 

 
FORURENSNINGSTILTAK 

Tiltak Tilskuddssats 
Reparasjon av hydrotekniske anlegg for å hindre erosjon Inntil 70 % 
Gjenåpning av bekker som er lagt i rør Inntil 70 % 
Anlegge rundballelager for å unngå avrenning Inntil 50 % 
Anlegge kompostplass Inntil 50 % 
Anlegge fangdammer og kumdammer Inntil 70 % 
Bygge grovforsilo til erstatning for rundballer Inntil 25 % 
Montere tak på gjødselkum for å redusere utslipp til luft Inntil 35 %  

 

KULTURLANDSKAPSTILTAK 
 

Tiltak Tilskuddssats 
Kartlegging og skjøtsel av biologisk mangfold Inntil 100 % 
Krattrydding på gammel kulturmark Inntil 50 % 
Inngjerding av gammel kulturmark Inntil 50 % 
Rydding og tilrettelegging av turstier i kulturlandskapet: Inntil 50 % 
Restaurere steingjerder Inntil 50 % 
Anlegge leplantinger og miljøplantinger Inntil 50 % 
Anlegge gårdsdammer Inntil 50 % 
Restaurering av verneverdige bygninger som ikke 
brukes til ordinær landbruksdrift 

Inntil 35 % 

Nofence-klaver for å ta vare på gammel kulturmark og 
kulturlandskap 

Inntil 50 %, maks. 
30 000 

Tilskudd til bekjemping av uønska fremmede arter Inntil 100 % 



Veiledende priser for egeninnsats, inkludert 
materialkostnader: 
 

Type arbeid Veiledende pris 

Egeninnsats, dugnad og lignende 
ulønnet arbeidsinnsats 

Inntil kr. 300/ time 

Tillegg for bruk av motorslåmaskin Inntil 50 kr/ time 

Tillegg for bruk av traktor m. 
redskap 

Inntil 300 kr/ time 

Gravemaskin inklusiv fører Under 8 tonn: 600 kr/time 
Under 12 tonn: 800 kr/ time 
Over 12 tonn: 1000 kr /time 

Rydding av gammel kulturmark Noe gjengrodd: Inntil 1000 kr/daa 
Middels gjengrodd: Inntil 2000 kr/ daa 
Sterkt gjengrodd: Inntil 3000 kr/ daa 

Oppsetting av gjerder Elektrisk gjerde: Inntil 40 kr/meter 
Nettinggjerde: Inntil 80 kr/meter 

Restaurering av steingjerde Inntil 250 kr/meter 

Grinder og gjerdeklyv Grind: kr 500- 1500/stk, gjerdeklyv kr. 350-750/stk. 

 
SØKNAD 

Søknad leveres digitalt via Altinn.  
Søknadsfrister i 2022 er 15. mars og 1. september. 
 
Husk vedlegg til søknaden: 
- Bilder av søknadsobjekt 
- Kart med tiltaket inntegnet 
- Arbeidsbeskrivelse og kostnadsoverslag 
- Ved bygningsrestaurering, målsatt planskisse av bygningen 

 

Siste revisjon 01.03.22 


