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 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 1811/21/2 

Arkivsaksnr: 2015/2171 - 52 

Saksbehandler:     Else Restad 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
41/19 Bindal formannskap 10.09.2019 

 

SMIL - midler 2019 - 1811/21/2 - Inngjerding av innmarka på 21/11 

 
Vedlegg: 
1 Kart Vesterheim 21/11 
2 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad fra Kyrre Sevaldsen til spesielle miljøtiltak i jordbruket til oppføring av gjerde 
rundt dyrka mark, avslås. 
 
2. Vedtaket begrunnes med at nevnte investering er å regne som investering i tradisjonelt 
landbruk.  
 
3. Vedtak fattes med hjemmel i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 
fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 
23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, samt Lokale strategier for bruk av midler til kulturlandskap 
og miljø for Bindal 2019 – 2022, vedtatt av Bindal kommunestyre i møte 20.06.2019 
sak 60/19/. 
 
Vedtaket kan påklages. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kyrre Sevaldsen søker på skjema datert den 30.06.2019, om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket i forbindelse med inngjerding av innmark.  
 
Beskrivelse av prosjektet:  
Gjerde rundt innmark slik at sauen holder seg utenfor om sommeren. Området skal brukes til 
slåtteland. 
Prosjektperiode er beregnet fra 15.10.2019 til 15.10.2021. 
Fremdriftsplan: Rydde kratt og skog til høsten 2020. Sette opp gjerde vår/sommer 2021. 
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Det søkes om ca. 1200 m gjerde. Dette for å holde sauene i utmark så de ikke kommer på eng og 
rundt bolighus.  
 
Kostnadsoverslag:  

Gjerdepåler 600 påler á kr 26     kr   15 600,-  
Ny netting 1200 m á kr 11      kr   13 200,-  
Kramper + materialer/stabhengsler til 3 grinder  kr     3 900,- 
Arbeid 110 t á kr 400       kr   44 000,-  
Oppsetting av gjerde 140 timer á kr 200   kr   28 000,- 
Sum kostnader       kr 104 700- eks. mva 

 
Arbeidet er tenkt ferdig vår/sommer 2021. 
 
Driftssenteret ligger på gnr. 21 bnr. 2. Driftsformen er sau. Bruket disponerer et jordbruksareal 
på 799 daa, av dette 626 daa fulldyrka areal i drift, 1 daa overflatedyrka og 171 daa 
innmarksbeite. Arealet er i h.h.t. søknad om produksjonstilskudd pr. 01.10.2018.  
 
For å kunne motta SMIL-midler må søker være en eiendom som er berettiget  
produksjonstilskudd. Søker er berettiget produksjonstilskudd.  
 
I St.meld. nr. 19 vedtok Stortinget at en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen skal  
overføres til kommunene. Overføringen gjelder saker som krever lokalpolitisk skjønn, blant  
annet SMIL-midlene. En viktig intensjon med den nye forskrift var å gi økt lokalt  
handlingsrom.  
Bindal kommune har for 2019 fått tildelt kr 80 000,- i tilskudd fra den statlige potten  
”virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)”, jfr. brev av 15.02.2019.  
Dette er en nedgang på kr 10 000,- fra i fjor. I tillegg disponeres midler som inndras i løpet av 
året. 
 
Formålet med midlene er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap  
og redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig  
jordbruksdrift. Jordbrukets kulturlandskap er arealer, enkeltelementer og bygninger, driftsformer 
og sammenhenger i jordbrukslandskap og dels utmarksområder, som har fått sin form og sitt 
uttrykk etter menneskelig aktivitet i samspill med naturgrunnlaget over tid.  
 
Nytt miljøprogram for landbruket i Nordland er rullert for programperioden 2019 – 2022. Det er 
denne plan som legger føringene for de lokale strategiene. Rullering med endringer av 
tiltaksstrategier kulturlandskap og miljø for Bindal kommune i perioden 2019 – 2022 ble 
godkjent av kommunestyret i møte 20.06.2019 – sak 60/19.  
 

Vurdering 
Søknader om SMIL-midler skal behandles ut fra ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket” av 04.02.2004, Rundskriv 07/2005 fra Statens Landbruksforvaltning samt lokale  
strategier for Bindal kommune vedtatt av Bindal kommunestyre den 27.10.2004 (sist rullert  
20.06.2019).  
 
Ordningen skal bidra til gjennomføring av miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom  
vanlig jordbruksdrift. Fylkesmannen opplyser også på generelt grunnlag at SMIL-midlene ikke er 
tenkt som investeringsmidler.  
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Søknaden gjelder inngjerding av innmark på landbrukseiendom for å legge til rette for 
innmarksbeiting vår og høst, samt å hindre beitedyr i å komme inn på dyrkamark i 
utmarksbeitesesongen.  
Tiltaket ligger i forhold til lokale tiltaksstrategier litt på siden av formålet for tilskuddsordningen. 
SMIL-midlene kan gis for å ta vare på gammel kulturmark som er forma ved lang tids bruk til 
slått og beite. Det legges vekt på følgende kriterier: 

 Gjengroinga skal ikke ha kommet så langt at arealet har preg av skogsmark 
 Det skal finnes planter som er karakteriske for kulturmark og eventuelt kulturminner som 

forteller om tidligere bruk 
 Det skal foreligge plan for både restaureringstiltaket og etterfølgende skjøtsel av arealet 
 Etablering av beite på areal som ikke klassifiseres som gammel kulturmark er IKKE et 

SMIL-tiltak 
 
Aktuelle tiltak: 

 Åpning av gjengrodd mark ved rydding av uønska vegetasjon og fjerning av hogstavfall, 
kjøring med beitepusser 

 Enkeltrær eller grupper av trær settes igjen for å gi skygge og ly til beitedyr 
 Gjerding og annen tilrettelegging for beiting som skjøtselstiltak 

 
Skjøtselskrav: 

 Arealet skal høstes gjennom beiting eller slått og fjerning av avling 
 Det skal ikke anvendes mineralgjødsel eller kjemisk ugrasbekjempelse 

 
SMIL-midlene kan gis for å ta vare på gammel kulturmark. Inngjerding av dyrket mark samt 
utmark er tiltak som ligger på siden av formålet med tilskuddsordningen, jfr. tiltaksstrategier 
kulturlandskap og miljø for Bindal kommune i perioden 2019 – 2022 godkjent av kommunestyret 
i møte 20.06.2019, sak 60/19.  
  
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 26.08.2019 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 



Målestokk 1: 1500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 24.06.2019 13:45
Eiendomsdata verifisert: 24.06.2019 13:29

GÅRDSKART  1811-21/2/0

21/2/0-21/9/0-22/3/0 m.fl.
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

110.7
1.1

20.4
1774.1

705.1
8.2
0.0

2619.6

132.2

2619.6

1774.1

713.3
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Søknad - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 
118733

Søker

Navn på foretak
KYRRE SEVALDSEN

Organisasjonsnummer
984670702

Selskapsform
ENKELTPERSONFORETAK

Innehavers navn
KYRRE SEVALDSEN

Adresse
Skjelsviksjøen, 7982 BINDALSEIDET

Driftssenter
1811-21/2

Navn på kontaktperson
Kyrre Sevaldsen

Mobilnummer
957 31 795

E-post
ksevald@gmail.com

Kontonummer
**** ** 35526

Målform
Bokmål

Søknadsopplysninger

Eiendom og eierskap

Du må oppgi hvilken landbrukseiendom SMIL-tiltaket skal gjennomføres på. Dersom tiltaket går 
over flere eiendommer, oppgi eiendommen hvor hoveddelen av tiltaket gjennomføres.

Landbrukseiendom
1811-21/2
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Legg ved detaljkart som viser arealet/objektet der tiltaket skal gjennomføres, og hvor på 
eiendommen det ligger. Bruk gjerne gårdskart til å tegne og lage pdf. Dette laster du opp under 
"Vedlegg" i menyen til venstre.

Dersom du leier landbrukseiendommen der tiltaket skal gjennomføres, må det foreligge tillatelse fra 
eier av landbrukseiendommen for at det skal kunne innvilges SMIL-tilskudd.

Min tilknytning til landbrukseiendommen
Eier av eiendommen tiltaket gjennomføres på

Kommentar til eiendom og eierskap

Drift

For å få SMIL-tilskudd må det foregå en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. 

Jeg er ansvarlig for tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen
Ja

Svarte du nei på spørsmålet over, oppgi organisasjonsnummer og navn på foretaket 
som er ansvarlig for tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen jfr. §3 
i SMIL-forskriften

Organisasjonsnummer
984670702

Navn på foretaket
Kyrre Sevaldsen

Kommentar til drift

Tiltakstype

SMIL-tilskudd kan gis til å gjennomføre konkrete tiltak eller til å planlegge prosjekter.

Jeg søker om tilskudd til å
gjennomføre tiltak

Det kan gis tilskudd til enkeltstående tiltak eller større fellestiltak som berører flere aktører og/eller 
eiendommer. For fellestiltak med én søknad skal bare én av deltagerne stå som ansvarlig søker, men 
med skriftlig samtykke fra de andre deltagerne.

Tiltaket er et
Enkelttiltak

For fellestiltak, hvilke andre aktører og/eller eiendommer er med?

Kommentar til tiltaket

Beskrivelse av tiltaket eller planleggingsprosjektet
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SMIL handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift. 
I denne delen skal du gjøre rede for tiltaket/planleggingsprosjektet som skal gjennomføres. Dersom 
du trenger mer plass eller har tegninger/bilder ol. kan du i tillegg laste opp disse under "Vedlegg" i 
menyen til venstre. 

Prosjekttittel skal være et kort beskrivende navn på tiltaket/prosjektet, gjerne navn på objektet eller 
arealet.

Prosjekttittel
Inngjerding av Innmark

Kort beskrivelse av hva du ønsker å gjøre (stikkord)
Gjerde rundt innmark slik at sauene holder seg utenfor om sommeren. Området skal brukes til 
slåtteland.

Utfyllende beskrivelse av hva du ønsker å gjøre. Ta med beskrivelse av området og 
tilstanden til arealet/bygningen el. hvor tiltaket skal gjennomføres. Beskriv omfang 
av, og formål med tiltaket, hvordan tiltaket skal utføres (arbeidsmetoder, materialer 
etc) og av hvem
Gjerde inn området.

Begrunn hvordan dette miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i 
jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensningen fra jordbruket
Ta området tilbake som slåtteland. Slik det er nå gror det igjen med kratt og skog.

Beskriv planlagt bruk for objektet/arealet etter at omsøkt tiltak er fullført
Området skal brukes til slåtteland.

Andre relevante opplysninger

Prosjektperiode

Prosjektperioden skal inkludere utarbeidelse av sluttregnskap og rapportering. Det innvilges 
normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført. 

Prosjektperiode
 Fra 15.10.2019  Til 15.10.2021

Redegjør for fremdriftsplan
Rydde kratt og skog til høsten 2020. Sette opp gjerdet vår/sommer 2021.

Kostnadsoverslag



Side 4 av 5

Kostnadsoverslaget skal omfatte totale kostnader. Oppgi beløp ekskl. mva. dersom det er 
fradragsrett for inngående mva. for tiltaket. Dette kan bare gjelde virksomheter som er registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret. Øvrige virksomheter kan oppgi beløp inkl. mva.

Kostnadsoverslag
104 700

Spesifiser kostnader
Kostnader med planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet kan inngå i 
kostnadsoverslaget. Dette gjelder blant annet materialkostnader, arbeidskostnader og kostnader 
med utarbeiding av nødvendige planer.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Type kostnad (aktivitet) Beløp (kroner)

Netting 1200m a kr 11,00 13200

Påler 600 stk a kr 26,00 15600

Kramper + materialer/stabelhengsler til 3 grinder 3900

Arbeid med traktor/motorsag 110 timer a kr 400 44000

Oppsetting av gjerde 140 timer a kr 200 28000

Oppgi om kostnadene til innkjøpte varer og tjenester er inklusiv eller eksklusiv mva.
Eksklusiv mva. Kostnadene er fradragsberettiget.

Kommentar til kostnadsoverslaget

Finansieringsplan – summen av søknadsbeløp, egen og annen 
finansiering må tilsvare kostnadsoverslaget

Søknadsbeløp
76 700

Egen finansiering
28 000

Spesifiser egen finansiering
Spesifiser verdi av eget arbeid og egenandel. Dersom du trenger mer plass kan du i tillegg laste opp 
vedlegg.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Finansieringskilde/type finansiering Beløp (kroner)

Eget arbeid med oppsetting av gjerde  28000
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Annen finansiering
0

Spesifiser annen finansiering
Spesifiser ev. andre finansieringskilder. Oppgi også om midlene er innvilget eller kun omsøkt. 
Dersom du har dokumentasjon som bekrefter annen finansiering kan du i tillegg laste opp vedlegg.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Finansieringskilde/type finansiering Beløp (kroner)

   

   

   

   

   

Kommentar til finansieringsplanen

Vedlegg
Filnavn Vedleggstype Kommentar
gk_enkel_20190624_13_45-1811_21_2_0-D2Ngg78L.pdf Kart

Oppsummering

Hvem skal behandle søknad
Bindal kommune

Kommentar

Bekreft og send søknad

Jeg bekrefter at

det foreligger gjødslingsplan (§3 i SMIL-forskriften)
det foreligger journal over plantevernmidler (§3 i SMIL-forskriften)
det er oppgitt kostnader med mva. kun dersom det ikke er fradragsrett på inngående mva.
tiltakene ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier, kulturminner eller 
reindriftsinteresser

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Dato sendt
30.06.2019



 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 1811/21/2 

Arkivsaksnr: 2015/2171 - 53 

Saksbehandler:     Else Restad 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
42/19 Bindal formannskap 10.09.2019 

 

SMIL – midler 2019 - 1811/21/2 - Inngjerding av innmark og delvis utmark på 
25/1 

 
Vedlegg: 
1 Kart 25/1 Nytt gjerde Bøkestad 
2 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtilskudd i landbruket 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad fra Kyrre Sevaldsen til spesielle miljøtiltak i jordbruket til oppføring av gjerde 
rundt dyrka mark, avslås. 
 
2. Vedtaket begrunnes med at nevnte investering er å regne som investering i tradisjonelt 
landbruk. 
 
3. Vedtak fattes med hjemmel i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 
fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 
23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, samt Lokale strategier for bruk av midler til kulturlandskap 
og miljø for Bindal 2019 – 2022, vedtatt av Bindal kommunestyre i møte 20.06.2019 
sak 60/19. 
 
Vedtaket kan påklages. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kyrre Sevaldsen søker på skjema datert den 03.07.2019, om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket i forbindelse med inngjerding av innmark.  
 
Beskrivelse av prosjektet:  
Gjerde rundt innmark for å holde sauene inne på beite vår og høst. Brukes som «arrest» på 
sommeren for vanskelige sauer. 
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Prosjektperiode er beregnet fra 15.07.2019 til 15.09.2019. 
Fremdriftsplan: Sette opp gjerde i løpet av sommer/høst slik at det er klart til neste år. 
 
Det søkes om ca. 500 m gjerde. Dette for å holde sauene inne på beite vår og høst.  
 
Kostnadsoverslag:  

Ny netting 500 m á kr 11      kr     5 500,-  
Kramper + materialer/stabhengsler til 3 grinder  kr     3 360,- 
Gjerdepåler 250 påler á kr 26     kr     6 500,-  
Transport av utstyr med traktor 4 t á kr 400   kr     1 600,-  
Oppsetting av gjerde 60 timer á kr 200   kr   12 000,- 
Sum kostnader       kr   28 960,- eks. mva 

 
Arbeidet er tenkt ferdig våren 2020. 
 
Driftssenteret ligger på gnr. 21 bnr. 2. Driftsformen er sau. Bruket disponerer et jordbruksareal 
på 799 daa, av dette 626 daa fulldyrka areal i drift, 1 daa overflatedyrka og 171 daa 
innmarksbeite. Arealet er i h.h.t. søknad om produksjonstilskudd pr. 01.10.2018.  
 
For å kunne motta SMIL-midler må søker være en eiendom som er berettiget  
produksjonstilskudd. Søker er berettiget produksjonstilskudd.  
 
I St.meld. nr. 19 vedtok Stortinget at en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen skal  
overføres til kommunene. Overføringen gjelder saker som krever lokalpolitisk skjønn, blant  
annet SMIL-midlene. En viktig intensjon med den nye forskrift var å gi økt lokalt  
handlingsrom.  
Bindal kommune har for 2019 fått tildelt kr 80 000,- i tilskudd fra den statlige potten  
”virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)”, jfr. brev av 15.02.2019.  
Dette er en nedgang på kr 10 000,- fra i fjor. I tillegg disponeres midler som inndras i løpet av 
året. 
 
I St.meld. nr. 19 vedtok Stortinget at en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen skal  
overføres til kommunene. Overføringen gjelder saker som krever lokalpolitisk skjønn, blant  
annet SMIL-midlene. En viktig intensjon med den nye forskrift var å gi økt lokalt  
handlingsrom.  
Bindal kommune har for 2019 fått tildelt kr 80 000,- i tilskudd fra den statlige potten  
”virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)”, jfr. brev av 15.02.2019.  
Dette er en nedgang på kr 10 000,- fra i fjor. I tillegg disponeres midler som inndras i løpet av 
året. 
 
Formålet med midlene er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap  
og redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig  
jordbruksdrift. Jordbrukets kulturlandskap er arealer, enkeltelementer og bygninger, driftsformer 
og sammenhenger i jordbrukslandskap og dels utmarksområder, som har fått sin form og sitt 
uttrykk etter menneskelig aktivitet i samspill med naturgrunnlaget over tid.  
 
Nytt miljøprogram for landbruket i Nordland er rullert for programperioden 2019 – 2022. Det er 
denne plan som legger føringene for de lokale strategiene. Rullering med endringer av 
tiltaksstrategier kulturlandskap og miljø for Bindal kommune i perioden 2019 – 2022 ble 
godkjent av kommunestyret i møte 20.06.2019 – sak 60/19.  
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Vurdering 
Søknader om SMIL-midler skal behandles ut fra ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket” av 04.02.2004, Rundskriv 07/2005 fra Statens Landbruksforvaltning samt lokale  
strategier for Bindal kommune vedtatt av Bindal kommunestyre den 27.10.2004 (sist rullert  
20.06.2019).  
 
Ordningen skal bidra til gjennomføring av miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom  
vanlig jordbruksdrift. Fylkesmannen opplyser også på generelt grunnlag at SMIL-midlene ikke er 
tenkt som investeringsmidler.  
 
Søknaden gjelder inngjerding av innmark på gnr. 25 bnr. 1 for å holde sauene inne på beite vår 
og høst, samt «arrest» på sommeren for vanskelige sauer.  
Tiltaket ligger i forhold til lokale tiltaksstrategier litt på siden av formålet for tilskuddsordningen. 
SMIL-midlene kan gis for å ta vare på gammel kulturmark som er forma ved lang tids bruk til 
slått og beite. Det legges vekt på følgende kriterier: 

 Gjengroinga skal ikke ha kommet så langt at arealet har preg av skogsmark 
 Det skal finnes planter som er karakteriske for kulturmark og eventuelt kulturminner som 

forteller om tidligere bruk 
 Det skal foreligge plan for både restaureringstiltaket og etterfølgende skjøtsel av arealet 
 Etablering av beite på areal som ikke klassifiseres som gammel kulturmark er IKKE et 

SMIL-tiltak 
 
Aktuelle tiltak: 

 Åpning av gjengrodd mark ved rydding av uønska vegetasjon og fjerning av hogstavfall, 
kjøring med beitepusser 

 Enkeltrær eller grupper av trær settes igjen for å gi skygge og ly til beitedyr 
 Gjerding og annen tilrettelegging for beiting som skjøtselstiltak 

 
Skjøtselskrav: 

 Arealet skal høstes gjennom beiting eller slått og fjerning av avling 
 Det skal ikke anvendes mineralgjødsel eller kjemisk ugrasbekjempelse 

 
SMIL-midlene kan gis for å ta vare på gammel kulturmark. Inngjerding av dyrket mark samt 
skogsmark er tiltak som ligger på siden av formålet med tilskuddsordningen, jfr. tiltaksstrategier 
kulturlandskap og miljø for Bindal kommune i perioden 2019 – 2022 godkjent av kommunestyret 
i møte 20.06.2019, sak 60/19.  
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 27.08.2019 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 



Målestokk 1: 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 03.07.2019 09:30
Eiendomsdata verifisert: 02.07.2019 15:50

GÅRDSKART  1811-25/1/0

25/1/0-26/2/0-26/16/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

32.3
0.0

13.0
1064.2

473.8
9.3
0.0

1592.6

45.3

1592.6

1064.2

483.1
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Søknad - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 
118815

Søker

Navn på foretak
KYRRE SEVALDSEN

Organisasjonsnummer
984670702

Selskapsform
ENKELTPERSONFORETAK

Innehavers navn
KYRRE SEVALDSEN

Adresse
Skjelsviksjøen, 7982 BINDALSEIDET

Driftssenter
1811-21/2

Navn på kontaktperson
Kyrre Sevaldsen

Mobilnummer
957 31 795

E-post
ksevald@gmail.com

Kontonummer
**** ** 35526

Målform
Bokmål

Søknadsopplysninger

Eiendom og eierskap

Du må oppgi hvilken landbrukseiendom SMIL-tiltaket skal gjennomføres på. Dersom tiltaket går 
over flere eiendommer, oppgi eiendommen hvor hoveddelen av tiltaket gjennomføres.

Landbrukseiendom
1811-21/2
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Legg ved detaljkart som viser arealet/objektet der tiltaket skal gjennomføres, og hvor på 
eiendommen det ligger. Bruk gjerne gårdskart til å tegne og lage pdf. Dette laster du opp under 
"Vedlegg" i menyen til venstre.

Dersom du leier landbrukseiendommen der tiltaket skal gjennomføres, må det foreligge tillatelse fra 
eier av landbrukseiendommen for at det skal kunne innvilges SMIL-tilskudd.

Min tilknytning til landbrukseiendommen
Leier av eiendommen tiltaket gjennomføres på, og har tillatelse fra eier

Kommentar til eiendom og eierskap

Drift

For å få SMIL-tilskudd må det foregå en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. 

Jeg er ansvarlig for tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen
Ja

Svarte du nei på spørsmålet over, oppgi organisasjonsnummer og navn på foretaket 
som er ansvarlig for tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen jfr. §3 
i SMIL-forskriften

Organisasjonsnummer

Navn på foretaket

Kommentar til drift

Tiltakstype

SMIL-tilskudd kan gis til å gjennomføre konkrete tiltak eller til å planlegge prosjekter.

Jeg søker om tilskudd til å
gjennomføre tiltak

Det kan gis tilskudd til enkeltstående tiltak eller større fellestiltak som berører flere aktører og/eller 
eiendommer. For fellestiltak med én søknad skal bare én av deltagerne stå som ansvarlig søker, men 
med skriftlig samtykke fra de andre deltagerne.

Tiltaket er et
Enkelttiltak

For fellestiltak, hvilke andre aktører og/eller eiendommer er med?

Kommentar til tiltaket

Beskrivelse av tiltaket eller planleggingsprosjektet
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SMIL handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift. 
I denne delen skal du gjøre rede for tiltaket/planleggingsprosjektet som skal gjennomføres. Dersom 
du trenger mer plass eller har tegninger/bilder ol. kan du i tillegg laste opp disse under "Vedlegg" i 
menyen til venstre. 

Prosjekttittel skal være et kort beskrivende navn på tiltaket/prosjektet, gjerne navn på objektet eller 
arealet.

Prosjekttittel
Inngjerding av innmark

Kort beskrivelse av hva du ønsker å gjøre (stikkord)
Gjerde inn jorde.

Utfyllende beskrivelse av hva du ønsker å gjøre. Ta med beskrivelse av området og 
tilstanden til arealet/bygningen el. hvor tiltaket skal gjennomføres. Beskriv omfang 
av, og formål med tiltaket, hvordan tiltaket skal utføres (arbeidsmetoder, materialer 
etc) og av hvem
Gjerde inn innmark for å holde sauene inne på beite vår og høst. Brukes også som "arrest" på 
sommeren for vanskelige sauer.

Begrunn hvordan dette miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i 
jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensningen fra jordbruket
Dette jordstykket ble tidligere brukt til slått. Vanskelig å høste med dagens utstyr. Ved å gjerde det 
inn og bruke det som beite hindres gjenngroing og kulturlandskapet bevares.

Beskriv planlagt bruk for objektet/arealet etter at omsøkt tiltak er fullført
Beite for sauer.

Andre relevante opplysninger

Prosjektperiode

Prosjektperioden skal inkludere utarbeidelse av sluttregnskap og rapportering. Det innvilges 
normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført. 

Prosjektperiode
 Fra 15.07.2019  Til 15.09.2019

Redegjør for fremdriftsplan
Sette opp gjerde I løpet av sommer/høst slik at det er klart til neste vår.

Kostnadsoverslag
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Kostnadsoverslaget skal omfatte totale kostnader. Oppgi beløp ekskl. mva. dersom det er 
fradragsrett for inngående mva. for tiltaket. Dette kan bare gjelde virksomheter som er registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret. Øvrige virksomheter kan oppgi beløp inkl. mva.

Kostnadsoverslag
27 460

Spesifiser kostnader
Kostnader med planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet kan inngå i 
kostnadsoverslaget. Dette gjelder blant annet materialkostnader, arbeidskostnader og kostnader 
med utarbeiding av nødvendige planer.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Type kostnad (aktivitet) Beløp (kroner)

Netting 500m a kr. 11,00 5500

Kramper, materialer og hengsler til 3 grinder 3360

Påler 250stk. a kr. 26,00 6500

Transport av utstyr med traktor 4 timer a kr. 
400,00

1600

Oppsetting av gjerde 60 timer a kr. 200,00 12000

Oppgi om kostnadene til innkjøpte varer og tjenester er inklusiv eller eksklusiv mva.
Inklusiv mva. Kostnadene er ikke fradragsberettiget.

Kommentar til kostnadsoverslaget

Finansieringsplan – summen av søknadsbeløp, egen og annen 
finansiering må tilsvare kostnadsoverslaget

Søknadsbeløp
27 460

Egen finansiering

Spesifiser egen finansiering
Spesifiser verdi av eget arbeid og egenandel. Dersom du trenger mer plass kan du i tillegg laste opp 
vedlegg.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Finansieringskilde/type finansiering Beløp (kroner)
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Annen finansiering

Spesifiser annen finansiering
Spesifiser ev. andre finansieringskilder. Oppgi også om midlene er innvilget eller kun omsøkt. 
Dersom du har dokumentasjon som bekrefter annen finansiering kan du i tillegg laste opp vedlegg.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Finansieringskilde/type finansiering Beløp (kroner)

   

   

   

   

   

Kommentar til finansieringsplanen

Vedlegg
Filnavn Vedleggstype Kommentar
Nytt gjerde Bøkestad.pdf Kart

Oppsummering

Hvem skal behandle søknad
Bindal kommune

Kommentar

Bekreft og send søknad

Jeg bekrefter at

det foreligger gjødslingsplan (§3 i SMIL-forskriften)
det foreligger journal over plantevernmidler (§3 i SMIL-forskriften)
det er oppgitt kostnader med mva. kun dersom det ikke er fradragsrett på inngående mva.
tiltakene ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier, kulturminner eller 
reindriftsinteresser

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Dato sendt
03.07.2019



 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 1811/13/1 

Arkivsaksnr: 2019/194 - 4 

Saksbehandler:     Else Restad 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
43/19 Bindal formannskap 10.09.2019 

 

SMIL - midler 2019 - 1811/13/1 - Kultivering og rydding av beiteareal 

 
Vedlegg: 
1 Søknad om SMIL - midler 
2 Vedlegg til søknad om SMIL - midler 2019 
3 1811/13/1 - Kart 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad fra Malin Holm Gangstø til spesielle miljøtiltak i jordbruket til kultivering og rydding 
av beiteareal, avslås. 
 
2. Vedtaket begrunnes med at nevnte investering er å regne som investering i tradisjonelt 
landbruk. 
 
3. Vedtak fattes med hjemmel i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 
fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 
23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, samt Lokale strategier for bruk av midler til kulturlandskap 
og miljø for Bindal 2019 – 2022, vedtatt av Bindal kommunestyre i møte 20.06.2019 
sak 60/19. 
 
Vedtaket kan påklages. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Fysioterapeut Malin H. Gangstø søker på skjema datert den 01.04.2019, om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket i forbindelse med kultivering og rydding av beiteareal.  
 
Beskrivelse av prosjektet:  
Rydde skog og kratt, renovering av grøfter/dreneringskanaler langs åkrer. 
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Formål:  
«Lilleheil gård skal drive med salg av grovfôr, utleie av hester, inne og ute fasiliteter til bl.a. 
ridefysioterapi og inn på tunet. Jeg ønsker å utarbeide beiteområder til hester, slil at jeg kan 
forlenge beitesesongen, sikre god hestehold og kultivere de gjengrodde områder på eiendommen. 
Arbeidsoppgaver vil være rydding av skog og kratt samt såing av beitefrø».  
 
Prosjektperiode er beregnet fra 02.04.2019 til 30.10.2019. 
 
Søknaden er endret og det som gjelder drenering av jordbruksjord er det mottatt på egen søknad. 
 
Revidert kostnadsoverslag:  

Drivstoff gravemaskin      kr   10 032,-  
Drivstoff traktor      kr     4 048,- 
Drivstoff/olje motorsag    ca. kr     3 000,-  
Arbeidstimer 770 t á kr 250     kr 192 500,-  
Sum kostnader avrundet til     kr 209 500,- eks. mva 

 
Driftssenteret ligger på gnr. 13 bnr. 1. Søker har mottatt investeringstilskudd fra Innovasjon 
Norge til renovering av driftsbygning og utegangs stall til hestene. Utegangen er bygget med 
plass til 10 hester.  
 
For å kunne motta SMIL-midler må søker være en eiendom som er berettiget  
produksjonstilskudd. Søker er berettiget produksjonstilskudd.  
 
I St.meld. nr. 19 vedtok Stortinget at en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen skal  
overføres til kommunene. Overføringen gjelder saker som krever lokalpolitisk skjønn, blant  
annet SMIL-midlene. En viktig intensjon med den nye forskrift var å gi økt lokalt  
handlingsrom.  
Bindal kommune har for 2019 fått tildelt kr 80 000,- i tilskudd fra den statlige potten  
”virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)”, jfr. brev av 15.02.2019.  
Dette er en nedgang på kr 10 000,- fra i fjor. I tillegg disponeres midler som inndras i løpet av 
året. 
 
I St.meld. nr. 19 vedtok Stortinget at en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen skal  
overføres til kommunene. Overføringen gjelder saker som krever lokalpolitisk skjønn, blant  
annet SMIL-midlene. En viktig intensjon med den nye forskrift var å gi økt lokalt  
handlingsrom.  
Bindal kommune har for 2019 fått tildelt kr 80 000,- i tilskudd fra den statlige potten  
”virkemidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)”, jfr. brev av 15.02.2019.  
Dette er en nedgang på kr 10 000,- fra i fjor. I tillegg disponeres midler som inndras i løpet av 
året. 
 
Formålet med midlene er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap  
og redusere forurensningen fra jordbruket, ut over det som kan forventes gjennom vanlig  
jordbruksdrift. Jordbrukets kulturlandskap er arealer, enkeltelementer og bygninger, driftsformer 
og sammenhenger i jordbrukslandskap og dels utmarksområder, som har fått sin form og sitt 
uttrykk etter menneskelig aktivitet i samspill med naturgrunnlaget over tid.  
 
Nytt miljøprogram for landbruket i Nordland er rullert for programperioden 2019 – 2022. Det er 
denne plan som legger føringene for de lokale strategiene. Rullering med endringer av 
tiltaksstrategier kulturlandskap og miljø for Bindal kommune i perioden 2019 – 2022 ble 
godkjent av kommunestyret i møte 20.06.2019 – sak 60/19. 
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Vurdering 
Søknader om SMIL-midler skal behandles ut fra ”Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket” av 04.02.2004, Rundskriv 07/2005 fra Statens Landbruksforvaltning samt lokale  
strategier for Bindal kommune vedtatt av Bindal kommunestyre den 27.10.2004 (sist rullert  
20.06.2019).  
 
Ordningen skal bidra til gjennomføring av miljøtiltak utover det som kan forventes gjennom  
vanlig jordbruksdrift. Fylkesmannen opplyser også på generelt grunnlag at SMIL-midlene ikke er 
tenkt som investeringsmidler.  
 
Søknaden gjelder kultivering og rydding av areal på gnr. 13 bnr. 1 til beite.  
Det omsøkte arealet er i h.h.t. gårdskart bonitert som produktivt skogsareal. Etablering av beite 
på areal som ikke klassifiseres som gammel kulturmark er IKKE et SMIL-tiltak. 
 
Tiltaket ligger i forhold til lokale tiltaksstrategier litt på siden av formålet for tilskuddsordningen. 
SMIL-midlene kan gis for å ta vare på gammel kulturmark som er forma ved lang tids bruk til 
slått og beite. Det legges vekt på følgende kriterier: 

 Gjengroinga skal ikke ha kommet så langt at arealet har preg av skogsmark 
 Det skal finnes planter som er karakteriske for kulturmark og eventuelt kulturminner som 

forteller om tidligere bruk 
 Det skal foreligge plan for både restaureringstiltaket og etterfølgende skjøtsel av arealet 
 Etablering av beite på areal som ikke klassifiseres som gammel kulturmark er IKKE et 

SMIL-tiltak 
 
Aktuelle tiltak: 

 Åpning av gjengrodd mark ved rydding av uønska vegetasjon og fjerning av hogstavfall, 
kjøring med beitepusser 

 Enkeltrær eller grupper av trær settes igjen for å gi skygge og ly til beitedyr 
 Gjerding og annen tilrettelegging for beiting som skjøtselstiltak 

 
Skjøtselskrav: 

 Arealet skal høstes gjennom beiting eller slått og fjerning av avling 
 Det skal ikke anvendes mineralgjødsel eller kjemisk ugrasbekjempelse 

 
I forbindelse med rydding og restaurering av gammel kulturmark kan det gis tilskudd, men ikke 
til rydding av skog for å etablere nytt beiteområde, jfr. tiltaksstrategier kulturlandskap og miljø 
for Bindal kommune i perioden 2019 – 2022 godkjent av kommunestyret i møte 20.06.2019, sak 
60/19.  
 
Etablering av beite på areal som ikke klassifiseres som gammel kulturmark er IKKE et SMIL-
tiltak, og det kan vanskelig ses at omsøkte tiltak kommer inn under SMIL-ordningen. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 27.08.2019 
 

Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Søknad - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 
115908

Søker

Navn på foretak
FYSIOTERAPEUT MALIN H. GANGSTØ - HELSE OG LANDBRUK

Organisasjonsnummer
917344256

Selskapsform
ENKELTPERSONFORETAK

Innehavers navn
MALIN HOLM GANGSTØ

Adresse
c/o Lilleheil, 7982 BINDALSEIDET

Driftssenter
1811-13/1

Navn på kontaktperson
Malin Holm Gangstø

Mobilnummer
417 47 387

E-post
malinholm2008@gmail.com

Kontonummer
4516 29 81777

Målform
Bokmål

Søknadsopplysninger

Eiendom og eierskap

Du må oppgi hvilken landbrukseiendom SMIL-tiltaket skal gjennomføres på. Dersom tiltaket går 
over flere eiendommer, oppgi eiendommen hvor hoveddelen av tiltaket gjennomføres.

Landbrukseiendom
1811-13/1
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Legg ved detaljkart som viser arealet/objektet der tiltaket skal gjennomføres. Bruk gjerne gårdskart 
til å tegne og lage pdf. Dette laster du opp under "Dokumenter" i menyen til venstre.

Dersom du leier landbrukseiendommen der tiltaket skal gjennomføres, må det foreligge tillatelse fra 
eier av landbrukseiendommen for at det skal kunne innvilges SMIL-tilskudd.

Min tilknytning til landbrukseiendommen
Eier av eiendommen tiltaket gjennomføres på

Kommentar til eiendom og eierskap
Malin H. Gangstø driver eiendom - eiendommen eies av et Lilleheil sameie.

Drift

For å få SMIL-tilskudd må det foregå en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. 

Jeg er ansvarlig for tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen
Ja

Svarte søker nei på spørsmålet over, oppgi organisasjonsnummer og navn på 
foretaket som er ansvarlig for tilskuddsberettiget produksjon på 
landbrukseiendommen jfr. §3 i SMIL-forskriften

Organisasjonsnummer

Navn på foretaket

Kommentar til drift

Tiltakstype

SMIL-tilskudd kan gis til å gjennomføre konkrete tiltak eller til å planlegge prosjekter.

Jeg søker om tilskudd til å
gjennomføre tiltak

Det kan gis tilskudd til enkeltstående tiltak eller større fellestiltak som berører flere aktører og/eller 
eiendommer. For fellestiltak med én søknad skal bare én av deltagerne stå som ansvarlig søker, men 
med skriftlig samtykke fra de andre deltagerne.

Tiltaket er et
Enkelttiltak

For fellestiltak, hvilke andre aktører og/eller eiendommer er med?

Kommentar til tiltaket

Beskrivelse av tiltaket eller planleggingsprosjektet
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SMIL handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift. 
I denne delen skal søker gjøre rede for tiltaket/planleggingsprosjektet som skal gjennomføres. 
Dersom søker trenger mer plass eller har tegninger/bilder ol. kan det i tillegg lastse opp disse under 
"Dokumenter" i menyen til venstre. 

Prosjekttittel skal være et kort beskrivende navn på tiltaket/prosjektet, gjerne navn på objektet eller 
arealet.

Prosjekttittel
Kultivering og rydding av beite areal

Kort beskrivelse av hva du ønsker å gjøre (stikkord)
Rydde skog og kratt, renovering av grøft/dreneringkanaler langs åkrer

Utfyllende beskrivelse av hva du ønsker å gjøre. Ta med beskrivelse av området og 
tilstanden til arealet/bygningen el. hvor tiltaket skal gjennomføres. Beskriv omfang 
av, og formål med tiltaket, hvordan tiltaket skal utføres (arbeidsmetoder, materialer 
etc) og av hvem
Lilleheil gård skal drive med salg av grovfôr, utleie av hester, inne og ute fasiliteter til bl.a. 
ridefysioterapi og inn på tunet. Jeg ønsker å utarbeide beiteområder til hester, slik at jeg kan 
forlenge beitesesongen, sikre god hestehold og kultivere de gjengrodde områder på eiendommen. 
Arbeidsoppgaver vil være rydding av skog og kratt samt såing av beitefrø.
Samt rydding langs åkrer - renovering av grøfter/dreneringkanaler langs åkrer, for å sikre bedre 
vekst og mindre skader på åkrer ved innhøsting. 

Utmark på Lilleheil er fullstendig igjengrodd, skogen består primært av bjørkeskog og litt gran. 
Områder jeg ønsker å tynne og rydde kan ses i vedlegg - bilde og mål. Samt hvor det må grøftes opp.

Begrunn hvordan dette miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i 
jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensningen fra jordbruket
Tilrettelegging av beiteområder vil forlenge beitesesongen til hestene, hvilket medvirker til bedre 
hestehold. Beiter vil også være sikrere for hestene.
Vinter halvåret vil gjerder plukkes ned og beiteområdene vil komme villdyrene til gode. 
Landskapet vil åpnes opp og jordbunnen få lys igjen. 

Renovering av grøfter vil medføre tørrere åkrer og bedre avling samt mindre skader ved innhøsting.

Beskriv planlagt bruk for objektet/arealet etter at omsøkt tiltak er fullført
Beite areal.

Andre relevante opplysninger
Jeg har mottatt investeringstilskudd fra Innovasjon Norge til renovering av driftsbygning og ute-
gangs stall til hestene. Utegangen er bygget med plass til 10 hester. 
Ettersom det er økt forespørsel på tjenestene gården utleier til, vil det være behov for flere hester i 
næringen. Dette krever mer beite områder.
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Prosjektperiode

Prosjektperioden skal inkludere utarbeidelse av sluttregnskap og rapportering. Det innvilges 
normalt ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller sluttført. 

Prosjektperiode
 Fra 02.04.2019  Til 30.10.2019

Redegjør for fremdriftsplan
April: Maskin arbeid - tynning av skog + kvisting
Mai: Renovering av grøfter
Mai: Klyving av ved
Mai: såing

September: Fortsette rydding om det gjenstår mer. Samme prosess som nevnt over.

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslaget skal omfatte totale kostnader. Oppgi beløp ekskl. mva. dersom det er 
fradragsrett for inngående mva. for tiltaket. Dette kan bare gjelde virksomheter som er registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret. Øvrige virksomheter kan oppgi beløp inkl. mva.

Kostnadsoverslag
212 000

Spesifiser kostnader
Kostnader med planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet kan inngå i 
kostnadsoverslaget. Dette gjelder blant annet materialkostnader, arbeidskostnader og kostnader 
med utarbeiding av nødvendige planer.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Type kostnad (aktivitet) Beløp (kroner)

Drivstoff gravemaskin 10 000

Drivstoff traktor 4 000

Motorsag 3000

Arbeidstimer  192 500

   

Oppgi om kostnadene til innkjøpte varer og tjenester er inklusiv eller eksklusiv mva.
Inklusiv mva. Kostnadene er ikke fradragsberettiget.

Kommentar til kostnadsoverslaget
Arbeidstimer er beregnet med maskinarbeid, kvisting, kutting og såing.

Finansieringsplan – summen av søknadsbeløp, egen og annen 
finansiering må tilsvare kostnadsoverslaget
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Søknadsbeløp
124 500

Egen finansiering
87 500

Spesifiser egen finansiering
Spesifiser verdi av eget arbeid og egenandel. Dersom du trenger mer plass kan du i tillegg laste opp 
vedlegg.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Finansieringskilde/type finansiering Beløp (kroner)

egenandel 350 x 250 87 500

   

   

   

   

Annen finansiering
0

Spesifiser annen finansiering
Spesifiser ev. andre finansieringskilder. Oppgi også om midlene er innvilget eller kun omsøkt. 
Dersom du har dokumentasjon som bekrefter annen finansiering kan du i tillegg laste opp vedlegg.

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet.

Finansieringskilde/type finansiering Beløp (kroner)

   

   

   

   

   

Kommentar til finansieringsplanen

Vedlegg
Filnavn Vedleggstype Kommentar
Disposisjonsrett Lilleheil Gård.pdf Andre vedlegg
Markert på kart.pdf Kart

Oppsummering

Hvem skal behandle søknad
Bindal kommune

Kommentarer
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Jeg har ikke gjødselplan - trenger hjelp til dette. Det er ikke brukt plantevernmidler etter jeg over 
tok gården.

Bekreft og send søknad

Jeg bekrefter at

det foreligger gjødslingsplan (§3 i SMIL-forskriften)
det foreligger journal over plantevernmidler (§3 i SMIL-forskriften)
det er oppgitt kostnader med mva. kun dersom det ikke er fradragsrett på inngående mva.
tiltakene ikke kommer i konflikt med viktige naturverdier, kulturminner eller 
reindriftsinteresser

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Dato sendt
01.04.2019



 

Kostnadsoverslag 

Kostnadsoverslaget skal omfatte totale kostnader. Oppgi beløp ekskl. mva. dersom det er 

fradragsrett for inngående mva. for tiltaket. Dette kan bare gjelde virksomheter som er registrert i 

Merverdiavgiftsregisteret. Øvrige virksomheter kan oppgi beløp inkl. mva. 

Kostnadsoverslag 

212 000 

Spesifiser kostnader 

Kostnader med planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet kan inngå i 

kostnadsoverslaget. Dette gjelder blant annet materialkostnader, arbeidskostnader og kostnader 

med utarbeiding av nødvendige planer. 

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet. 

 

Gravemaskin: Vi har tilgang på gravemaskin på gården, denne vil bli brukt til arbeidet med tynning 

og hugging av bjørkeskog. Gravemaskinen er utstyrt med bioklype, som benyttes til hurtig og 

effektiv kutting av skog. Vi beregner å bruke ca. 152 timer med gravemaskin til hugging av skog. 

Gravemaskinen bruker ca 6 liter i timen. Pris diesel ink moms ca 11. kroner.  152 timer x 6 l/t x 11kr 

= 10 032 kr drivstoff 

Traktor blir benyttet til å transportere kvist, stranger og røtter vekk fra beite. Vi har beregnet 

tidsbruken i traktor til ca. 46 timer. Traktoren bruker ca 8 liter i timen. Pris diesel ink moms ca 11. 

kroner. 46 timer x 8 L/t x 11 = 4048 kr drivstoff 

Motorsag blir benyttet til kvisting, rydding av kratt, felling av trær som ikke gravemaskin kommer 

til. Vi har 2 husqvarna motorsager som vi benytter til arbeidet, fra før av har vi 2 stk 25 literskanner 

med miljøbensin. Vi trenger å kjøpe nytt sverd og kjede, samt noe kjedeolje evt. mere miljøbensin. 

Vi beregner ca 200 timer i skogen med motorsag.  Kjede+kjedeolje+sverd+ ekstra bensin= ca 3000 

kr  

 

Vi skal gjennomføre møter i sameiet med planlegning av hvilke områder vi ønsker å prioritere, 

størrelse og omfang. I mellom møtene skal vi utføre forskjellige arbeidsoppgaver til neste møte. 

Bl.a. hente informasjon i kart, kostnadsberegninger, planlegge etterarbeid med skog/ved osv.  

Vi skal innhente av pris, undersøke hvilke frøtype som skal benyttet, gjødseltype osv. For 

bearbeiding av høgd bjørketømmer vil vi sage og kappe stranger til ved. Vi estimerer at det vil bli ca 

100 storsekker med ved. Vi regner å bruke ca. 15 uker på etterarbeidet tilsvarende 11 timer i uka pr 

stk.   

 

Arbeidstimer:  

Gravemaskin 152 timer 

Traktor:46 timer 

Motorsag: 2 stk à/100 timer = 200 timer 

Møter= 2 stk a 3 timer= 6 timer 

Administrering og planleggning: 2 stk a/14 timer= 28 timer 

Søknadsarbeid= 6 timer 

Etterarbeid tømmer= 2 stk a/166 timer = 332 timer 

Total arbeidstimer = 770 timer x 250 kr = 192 500 kr.  

 

209500 kr 



 

 

Finansieringsplan – summen av søknadsbeløp, egen og annen 

finansiering må tilsvare kostnadsoverslaget 

Søknadsbeløp 

124 500 

Egen finansiering 

85 000 

Spesifiser egen finansiering 

Spesifiser verdi av eget arbeid og egenandel: Se kostnadsoverslag. 

Vi kommer til å sette av mye tid til arbeidet med ryddig av beite: Carl Simeon har satt av 2 

arbeidsdager i uka til arbeidet, samt bruk av helg når det lar seg gjøre. Vi benytter oss av Egne 

maskiner, og det må forventes at det må gjøres reperasjoner på utstyr/maskiner i prosjektperioden. 

Vi gjør mye av reparasjoner selv på gården, denne egenfinansiering er lagt inn i «arbeidstimer» i 

kostnadsoverslag.  Altså har vi tatt høyde for at noen av arbeidstimene vil gå med til vedlikehold 

osv.  

Vi kommer til å arbeide 2 stk sammen så langt det kan la seg gjøre. Pga. av små barn i familien og 

annet arbeid, vil prosjektet vare over forholdsvis mange måneder for å få det gjennomført.  

Nye rader kan settes inn ved bruk av tab eller ved hjelp av tabellikonet. 

 
 

Tilskudd  
124 500 

Totalt 209 500 
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