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Endelig vedtak i saken fattes av hovedutvalget for miljø, plan og drift
Forslag til vedtak:
Hovedutvalget for miljø, plan og drift vedtar forslaget til tiltaksstrategi for spesielle
miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 – 2015.

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 12.03.2014:
Rådmannens forslag til vedtak endres til perioden 2014 – 2016.

Rådmannens forslag til vedtak med foreslåtte endring, ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts vedtak 12.03.2014:
Hovedutvalget for miljø, plan og drift vedtar forslaget til tiltaksstrategi for spesielle
miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 – 2016.

SAKSORIENTERING
Vurdert i saksfremstillingen
Økonomi

Ikke relevant
X

Likestilling

X

Kommunene fikk med virkning fra 01.01.2004 vedtaksmyndighet i saker som omfattes av
Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler).

Side 2
Som ledd i oppgaveoverføringen fastsatte Landbruksdepartementet 04.02.2004 ny forskrift
for SMIL-midlene. En viktig intensjon i utformingen av den nye forskriften var å gi økt
handlingsrom til kommunene slik at tiltak kan settes inn der miljøeffekten er størst.
Forskriften om SMIL-midler sin formålsparagraf, § 1, lyder:
«Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur og kulturminneverdiene i
jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom
vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. «

I rundskriv 7/2005 utdypes formålet i § 1 slik:
«Jordbrukets kulturlandskap er arealer, enkeltelementer og bygninger, driftsformer og sammenhenger i
jordbrukslandskap og utmarksområder, som har fått sin form og sitt uttrykk gjennom menneskelig aktivitet i
samspill med naturgrunnlaget over lang tid. Tiltak i jordbrukets kulturlandskap skal fremme kunnskapsverdier,
opplevelsesverdier og bruksverdier gjennom vedlikehold, skjøtsel og istandsetting.»
«Ordningen skal bidra til gjennomføring av miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom vanlig
jordbruksdrift. Det er viktig at kommunen vurderer hvilke miljøverdier det er naturlig at blir ivaretatt gjennom
vanlig drift, og hvilke miljøverdier som omfattes av denne ordningen.»

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til tiltak på landbrukseiendommer og i områder
vernet etter lov om naturvern eller objekter/områder vernet etter lov om kulturminner.
Aktuelle søkergrupper for tildeling av SMIL-midler er ifølge § 3, de som er berettiget til
produksjonstilskudd i jordbruket og de som eier eller driver en landbrukseiendom. Dersom
søkeren ikke eier eiendommen må grunneier gi tillatelse til tiltaket. Den andre gruppen er lag
eller foreninger som gjennomfører tiltak i fellesskap.
Etter § 4, kan det gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak for å få igang
prosesser som leder fram til gode og konkrete tiltak. Dette kan f.eks. være helhetlige
prosjekter over større områder, f.eks. ei grend. Arbeidet skal resultere i en plan for
gjennomføring av konkrete tiltak.
Etter § 5, kan det gis tilskudd til gjennomføring av konkrete tiltak som kommer inn under
ordningen.
Kommunen skal utarbeide en flerårig tiltaksstrategi for bruken av disse midlene og
overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknadene. Slike retningslinjer skal
utarbeides i dialog med fylkesmannen og næringsorganisasjonene i jordbruket lokalt. Strategi
og retningslinjer for prioritering skal revideres jevnlig.
Fylkesmannen fordeler fylkets økonomiske midler til kommunene bassert på aktivitet,
innmeldte behov ut fra konkrete søknader, reviderte strategier og overordna retningslinjer.
Fylkesmannen skrev i tildelingsbrevet til Lyngdal kommune for 2013 at revisjon av
tiltaksstrategien var et vilkår for at Lyngdal skulle få tildelt SMIL-midler i 2014. Frist for
utarbeiding av strategi er 1.april 2014. Lyngdal kommune er i 2014 tildelt kr 205 000,- av
fylkets samlede midler på kr 2 800 000,-.
Fylkesmannen anbefaler slike prioriteringer i 2014:
«Fylkesmannen ber om at kommunene prioriterer tiltak med best mulig miljøeffekt. Vi ber
også om at kommunene prioriterer tiltak som bidrar til en aktivitetsfremmende forvaltning av
midlene og at RMP-prioriteringen synliggjøres i forvaltningen. Dette er i tråd med
fullmaktsbrevet fra SLF.
Hvis det er mulig innenfor gjeldende kommunale planer oppfordrer Fylkesmannen også i år
kommunene til å være en pådriver for:
 Restaurering og merking av gamle ferdselsveier og vurdere universell utforming av
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disse. I RMP er det nå en tilskuddsordning til blant annet årlig vedlikehold av slike
tiltak.
Etablering av store og godt arronderte beiteareal i prioriterte områder, gjerne på tvers
av eiendomsgrenser.
Registrering og restaurering av gamle jordkjellere.

Vi ser at mange kommuner gir støtte til mange små tiltak – særlig til rydding og inngjerding
av gammel kulturmark. Vi anbefaler at kommunene prioriterer sterkere og støtter større tiltak
slik at SMIL-midlene setter tydeligere og mer varige avtrykk i kommunen.»

Revidering av tiltaksplanen og retningslinjer:
Tiltaksstrategien med retningslinjer prioritering av søknader skal utarbeides i dialog med
fylkesmannen og næringsorganisasjonene i jordbruket lokalt. Kommunen har etter to møter
med representanter fra bondelag, bonde- og småbrukelag, skogeierlag og Lyngdal
kultursenter omarbeidet kommunens tiltaksstrategi for SMIL-midler. I tillegg er forslaget
diskutert med representanter fra styringsgruppen i prosjektet Ny giv i landbruket i Lyngdal.
Forslaget er blitt justert og har blitt oversendt pr. mail til disse representanter fra faglagene og
Ny giv i landbruket for synspunkter. Fylkesmannen har uttalt seg til forslaget, se vedlegg 2.
Den endelige tiltaksstrategi og retningslinjer for prioritering av søknader fastsettes av
kommunen.
Utarbeidet forslaget til tiltaksstrategi og retningslinjer for en 4-årig periode, 2014 – 2016,
legges fram for behandling i hovedutvalget for miljø, plan og drift, se vedlegg 1.
VURDERING
Foreliggende forslag til tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap
(SMIL-midler) for Lyngdal kommune for perioden 2014 - 2016 er utarbeidet i dialog med
næringsorganisasjoner i jordbruket og andre samarbeidspartnere som det er naturlig å
samarbeide med. Fylkesmannen har også uttalt seg til forslaget. Forslaget gjenspeiler regler i
forskriften for tilskuddsordningen og rundskriv som utdyper ordningens formål tilpasset
forhold innen Lyngdal kommune.
KONKLUSJON
Rådmannen mener det utarbeidede forslag til tiltaksstrategi for perioden 2014 – 2016 er i tråd
med formålet i forskriften og at denne tiltaksstrategien og retningslinjene for behandling av
søknader bør vedtas.

Vedlegg
1 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for
Lyngdal kommune 2014 - 2016
2 Uttalelse til forslag til tiltaksstrategi og overordna retningslinjer for SMIL-ordningen

Norman Udland
Rådmann

Side 4

