
  

 

 
 

 
Tiltaksstrategi og retningslinjer for jordbruket i 

Holmestrand kommune  
2022-2023 
Oppdatering 

 

Prioritet Tiltak – SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET Tilskuddssats 
(av godkjent 

kostnadsoverslag) 

1 Bedring av vannkvalitet i vann og vassdrag. 

 Utbedring og supplering av mindre hydrotekniske 
anlegg (rørgater, kummer, grøfteutløp/inntak, 
avskjæringsgrøfter, etc.). 

 Etablering av fangdammer og våtmarker som 
rensetiltak. 

 Skjøtselstiltak og steinsetting langs bekke-/elveløp 
for å bedre vannmiljøet. 

 Etablering av vegetasjonssoner for å redusere 
skadelig virkning av erosjon og arealavrenning (i 
skråninger, fangdammer/våtmarker og langs 
vassdrag). 

Inntil 70 % 

 Graving av åpne kanaler til erstatning for 
eksisterende bekkelukkinger for å redusere erosjon 
og øke vannløpets selvrensingsevne. I spesielle 
tilfeller kan oppgradering av lukkede anlegg 
vurderes. 
 

Inntil 70 % 

 Tiltak mot avrenning fra veksthus – 
oppsamlingsanlegg, rensetiltak, mv. for å redusere 
avrenning. 

Inntil 60 % 

 Planlegging- og tilretteleggingsprosjekter som leder 
fram til konkrete tiltak for å forebygge 
avrenning/forurensing/erosjon til vassdrag. 

Inntil 100 % 

2 Kulturlandskapstiltak og friluftsliv (istandsetting)*** 

 Rydding av kulturbeiter* 

 Inngjerding av kulturbeiter (fysiske gjerder eller 
innkjøp av Nofance**) 

 Turstier i jordbrukslandskapet – etablering og 
istandsetting 

Inntil 60 % 



[Skriv her] 
 

*Målet er at ryddinga i etterkant skal klassifiseres som 
Innmarksbeite. Det forutsettes videre at arealet skal holdes 
åpent i minst 10 år. 
**Sats NoFance - inntil 70% (inntil 50% av dyra i 
tiltaksområdet). 
*** Støtte til årlige skjøtselstiltak i landbrukets 
kulturlandskap gis gjennom RMP-ordningen for Vestfold og 
Telemark fylke. 
 

3 Restaurering av gamle gårdsmiljøer og bygninger 
(istandsetting av eksisterende verneverdige bygninger) * 

 Tilskuddet gis kun til tak og bærende konstruksjoner 
(grunnmur, reisverk, osv.) 

 
*i samråd med kulturmyndighetene i fylkeskommunen 
 

Inntil 40 % 

4 Biologisk mangfold (utvalgte og trua naturtyper) 

 Istandsetting av verdifull hagemark, naturbeitemark, 
slåttemark og hule eiker.  

 Pollinerende insekter (istandsetting av 
kulturlandskap og tilrettelegging for pollinatorer i 
jordbruket) 

 Fjerning av fremmede skadelige arter (jordbrukets 
kulturlandskap). 
 

Inntil 60 % 

5 Istandsetting og synliggjøring av kulturminner og 
kulturmiljøer 

 Gravhauger, hustufter m.m.* 
 
* Støtte til årlige skjøtselstiltak i landbrukets kulturlandskap 
gis gjennom RMP-ordningen for Vestfold og Telemark fylke. 
 

Inntil 30% 

6 Øvrige tiltak 

 Andre SMIL- tiltak som kan støttes i henhold til 
kommunens tiltaksstrategi for SMIL. 

 
F.eks.: Tak til gjødselkum, flomdempende tiltak, 
miljøplantinger, planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 
som leder fram til konkrete tiltak  (unntatt 
hydroteknisktiltak), m.m. 

Vurderes iht. lokal 
tiltaksstrategi, 

gjeldende regelverk 
og tilgjengelige 

midler.  

 

Retningslinjer: Tilskuddet kan innvilges både til eier og leier av landbrukseiendom. Tiltakene skal 
være utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  

 

For å få tilskudd er det ellers krav om at: 
- tiltaket skal ikke være påbegynt før søknad er godkjent og tilskudd innvilget. 

- tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom der det foregår en tilskuddsberettiget 

produksjon. 

- det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller 

tiltak. 

- søker oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd. 

- skriftlig jordleieavtale skal fremlegges ved evt. kontroll. 



[Skriv her] 
 

- søker må ha gjødslingsplan, sprøytejournal og kart over jordbruksarealene foretaket til enhver 

tid disponerer. Fremlegges ved evt. kontroll. 

Kontroll: Landbrukskontoret gjennomfører stedlig kontroll av tiltaket når det anses som nødvendig. 

Søknadsfrist: Søknadene behandles fortløpende, men saker med lav prioritet kan bli lagt på vent til 
slutten av året for å avklare om det er igjen midler. 
 

Søknader som omhandler bedring av vannkvalitet i vann og vassdrag vil bli prioritert. 
 
Gjennomførings-/rapporteringsfrist: alle tilsagn på SMIL-tilskudd gis en frist for å gjennomføre og 

rapportere fra prosjektet. Denne er på inntil tre år, og en kan søke om usatt frist en gang på inntil to 

år. 

Det vises for øvrig til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket med tilhørende 
rundskriv, samt kommunens nettside for nærmere informasjon om ordningen. 
  



[Skriv her] 
 

 
Retningslinjer: Tilskuddet kan innvilges både til eier eller leier av jordbruksareal som dreneres. For å 

få tilskudd er det krav om at: 
 
 

- tiltaket skal ikke være påbegynt før søknad er godkjent og tilskudd innvilget. 

- jordbruksarealet skal være tidligere grøftet eller planert 

- søker er økonomisk ansvarlig for tiltaket 

- søker må ha plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige 

virkningen av dette. 

- tiltaket skal ikke medfører vesentlig skade for annen eiendom, naturmangfold, vesentlig fare for 

flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner. 

Kontroll: Landbrukskontoret gjennomfører stedlig kontroll av tiltaket når det anses som nødvendig. 

Søknadsfrist: Søknadene behandles fortløpende. 
 
Gjennomførings-/rapporteringsfrist: På alle tilsagn på drenerings-tilskudd gis en frist for å 
gjennomføre og rapportere fra prosjektet. Denne er på inntil tre år. Denne fristen er endelig og kan 
ikke forlenges.  
 
*Nye satser 
Nye satser fra juni 2022. Jf. Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. 
 
Det vises for øvrig til Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord og gjeldende rundskriv, samt 
kommunens nettside. 
  

Tiltak –  DRENERING AV JORDBRUKSJORD 

 

Tilskuddssats 

1. Systematisk drenering Kr 2500/daa * 

2. Annen grøfting (usystematisk) Kr 38/m * 
(begrenset oppad 

til kr 2500/daa) 
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  Tiltak i BEITEOMRÅDER Tilskuddssats 
(av godkjent 

kostnadsoverslag) 

1. Investeringer knyttet til faste installasjoner 

 Sanke- skilleanlegg 

 Ferister av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger 

 Sperregjerder (ikke ordinær inngjerding) 

 Bruer dimensjonert for føring av beitedyr 
 

Inntil 50% 

2. Investering knyttet til teknologi  

 Elektronisk overvåkingsutstyr(NoFence, radiobjeller, lammenoder, 
merkesavlesere, findmysheep mv.) 

Inntil 70% 
(inntil 50% av dyra) 

 

Retningslinjer: Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig 
beitedrift vil bli prioritert. I spesielle tilfeller kan søknader fra enkeltforetak 
vurderes. For å få tilskudd er det krav om at: 

 
- tiltaket bør ikke være påbegynt før søknad er godkjent og tilskudd innvilget. 

- det kan ikke gis nytt tilskudd til samme type investeringstiltak for faste installasjoner før etter 15 

år  

- ved faste installasjoner skal det innhentes tillatelser fra eller avtaler med 

grunneiere/rettighetshavere i det aktuelle beiteområde for gjennomføring av tiltaket 

- leieavtalen for beiteområde skal være minimum 10 år 

Søknadsfrist: 1.april 
 

Gjennomførings-/rapporteringsfrist: Alle tilsagn gis en frist. Denne er på inntil tre år, og en kan søke 
om usatt frist en gang på inntil to år. 
 
Det vises for øvrig til Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder med tilhørende rundskriv, samt 
kommunens nettside. 
 

NB! Det forutsettes her at kommunen blir bevilget tilskuddsmidler. 
 
 


