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Fordeling av SMIL-midler 2021

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Plan og eiendomsutvalget viser til saksutredninga og vedtar følgende fordeling av
kommunens pott med SMIL-midler 2021 på kr 100.000:
1.

Solvold gård Karen Kvisberg gis et tilskudd på kr 21.446. Med dette har søker fått et
tilskudd tilsvarende 70 % av kostnadsoverslaget; i tråd med gjeldende regelverk.
Det settes som vilkår om at gjødslingsplan for 2021 som fyller krav i forskrift om
gjødslingsplanlegging, mottas innen 1.mai.

2.

Anna Jelstad gis et tilskudd på kr 41.300. Det er gjennomført en vurdering etter
naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er ingen registreringer av naturtyper. Tiltaket
vurderes ikke å utgjøre en forringelse av natur eller kulturmiljø. Kostnader ved
eventuell miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver jf. naturmangfoldloven § 11.
Det settes som vilkår at det ikke kommer vesentlige merknader fra
kulturminnemyndighetene eller Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dersom det kommer
vesentlige merknader, legges saken fram for utvalget for ny vurdering.

3.

Forstranda sau DA gis et tilskudd på kr 37.254; noe som tilsvarer ca 83 % av det de
maksimalt kan få jf de kommunale retningslinjene. Det vil være mulig for søker å søke
på nytt neste år; for å få sin søknad imøtekommet fullt ut; inntil kr 45.000.
Det settes som vilkår om at gjødslingsplan for 2021 som fyller krav i forskrift om
gjødslingsplanlegging, mottas innen 1.mai.

4.

Vedtakene er gjort med hjemmel i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket, av 04.02.2004 nr 448.

Vedtakene kan påklages til Statsforvalteren i Nordland. Klagefristen er 3 uker regnet fra
den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes
du også oppgi når denne melding kommer frem.

Vedlegg
1

Søknad fra Solvold gård

2

Kart søknad fra Solvold gård

3

Oversiktskart søknad Solvold gård

4

Søknad Anna Jelstad

5

Kart søknad fra Anna Jelstad

6

Oversiktskart 24/5 Jelstad

7

Søknad Forstranda sau DA

8

Kart bygg Forstranda

9

Kostnadsoverslag Forstranda sau DA

10

Oversiktskart 10/1 Forstranda

Bakgrunn for saken:
SMIL står for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap, og er en statlig
tilskuddsordning. Kommunene får hvert år tildelt en pott; basert på innmeldt behov, aktivitet
og rapportering.
For 2021 har Gildeskål kommune fått tildelt kr 100.000. Dette er ikke nok jf behovet, men
likevel kr 20.000 mer enn i 2020.
I vår lokale strategi for bruk av midlene (kommer i tillegg til forskrift og nasjonale og
regionale føringer), har vi satt søknadsfrist til 15.mars. Da fristen var ute, hadde vi mottatt 3
søknader.
Søkere
Solvold Gård søkte om samme tiltak i 2020. Søker fikk innvilget kr 54.512; noe som tilsvarer
50,2 % av godkjent kostnadsoverslag. Jf reglene kan det innvilges inntil 70 % til denne type
søknad. For liten pott gjorde at søknaden ikke ble fullt ut imøtekommet. De har valgt å
opprettholde søknaden i år, og søker da om «resterende» beløp; kr 21.446 slik at de oppnår
70 % av godkjent kostnadsoverslag.
Solvold gård, Karen Kvisberg

Enkelttiltak. Tilbakeføring av dyrket mark, 3/124. Rydde tidligere dyrket mark og overflate
dyrket mark slik at den kan tas i bruk igjen.
Området vi søker på har tidligere vært brukt til dyrket mark. Dette er imidlertid mange år
siden og området er svært overgrodd. Til dels med store trær.
Planen er å begynne med å fjerne all uønsket vegetasjon. Her er en del store trær og dermed
også store røtter som må opp og bort. Videre så må der fjernes søppel og gjerder fra tidligere
tider. Når vi er kommet så langt så blir det å pløye og harve. Området må også kalkes og
dette blir gjort ut fra jordprøver tatt av Nlr. Anne-Marit i Nlr har vært og gått over området
sammen med oss og vi har konkludert med at der trengs ikke drenering av arealet
Vi ønsker ikke å brakke området med bruk av sprøytemidler men ser for oss å få kontroll på
ugresset med bruk av dekkvekst (havre) og raigras de første årene. Dette har vi gjort med
hell på dyrket mark vi har stelt opp ved fjøsen.
Om gjerdet kommer opp før eller etter at vi har sådd inn første gangen kommer litt an på
hvor lang tid vi må bruke på klargjøringen av området.
Med å gjerde inn eiendommen har vi en veldig bra plass å slippe dyr på våren og sanke dem
om høsten. En betydelig andel av flokken vår har oppholdt seg i fjellet ovenfor Storvika og
nordover mot Ausen og på Stokkåsletta og fjellet. Å ha en slik plass i Storvika vil være veldig
bra for driften vår.
Arbeidet er tenkt utført av oss selv, med unntak arbeidene med gravemaskin. Dette må vi
leie inn. Gravemaskinarbeidet vil bestå i å fjerne de aller største røttene, grave/dra opp
nedgrodde gjerder samt at det kanskje må gjøres litt mellom nedre og øvre del av marken for
å komme mellom med dagens slåtteutstyr.
Vi får tilbakeført brakk mark til drivverdig landbruksjord. Videre så vil det åpne opp
landskapet siden arealet i dag er veldig overgrodd av til dels store trær. Det er dyrket mark
på begge sider av arealet vi søker på og med å få tilbakeført dette vil man igjen få en helhet i
kulturlandskapet slik det var tidligere.
Dette vil også gi oss en mulighet til å slippe dyr opp fra Storvik (Vi kjøper også beiteretten
som hører til eiendommen) noe som vil gjøre at vi bremser gjengroingen i utmarken i det
aktuelle området. Samtidig gir dette oss en verdifull sankeplass om høsten.
Å få til mer grovforproduksjon nært gården vil være med å redusere kjøringen vår. Dette vil
igjen være med å påvirke miljøet positivt. (Mindre dieselforbruk)
Solvold Gård er under oppbygging og har foreløpig ca 200 vf sau og direktesalg 70-100
utegris pr år.
Når tiltaket er fullført vil arealet inngå i driften til Solvold gård. Dette vil bli et viktig bidrag for
å sikre en god og stabil drift av gården siden det øker eget landbruksareal betraktelig. Arealet
vil i hovedsak bli brukt til grovforproduksjon.
Beliggenheten gjør også at med å gjerde inn eiendommen så får vi en plass vi kan slippe
dyrene på fjellet fra, og på denne måten prøve å styre beitemønsteret dit vi vil ha dem.
Det vil også gi oss en verdifull sankeplass om høsten.

I sum så ser vi for oss at med å få gjennomført dette tiltaket vil det lette arbeidet vårt med
sauene og gi oss sikrere tilgang til for.
Planen er å rydde området for skog og røtter. Fjerne gamle etterlatenskaper fra tidligere
tider. Søppel og nedramlede gjerder og piggtråd.. Videre så skal det pløyes, harves og kalkes
i hht til jordprøvene og gjødselplan utarbeidet av Nlr. Til slutt blir det innsådd. Håpet er å få
dette gjort høsten 2020, men setter perioden til 1. mai 2021 i tilfelle tiden ikke strekker til.
Målet er at det skal såes inn seinest så fort jorden er lagelig våren 2021. Men aller helst
høsten 2020.
Søkers kostnadsoverslag er på kr 112.311. Det søkes om et tilskudd på kr 112.311. Alle
beløp eks mva.
Søker opplyser i mail av 30.03.21 at de ikke får oppdatert gjødselplan før over påske.
Landbruksrådgivinga hadde ikke tid å ferdigstille denne før etter påske. Det settes vilkår om
at plan for 2021 mottas.
Eiendom og drift
Søker driver driftsenheten gnr 2/6, 19 sammen med sin samboer. I 2019 kjøpte de
tilleggsjord i Storvika; tilsammen 85 daa; hvorav 28 daa er dyrka jord. I 2020 kjøpte de også
eiendommen nr. 2 bnr. 4 i Mevika. Denne eiendommen har et totalareal på ca 318 daa;
hvorav ca 20 daa er fulldyrka jord.
Gården har pr. 1.mars i år 2 hester, 258 vinterfòra sau og 35 slaktegris.
Med leiejord omfattet drifta i 2020 ca 403 daa dyrka jord, om lag 116 daa innmarksbeite,
samt beite i utmark for både sau og gris.
Høring
Kommunedirektøren mener høring ikke er aktuelt da omsøkt areal er å betrakte som
innmark, og tidligere har vært dyrket.
Anna Jelstad
Enkelttiltak. Opparbeidelse av gammel, gjengrodd gårdsvei. Rydding, planering, innsåing,
grøfting.
Rydding av skog, fjerning av røtter, planering, legge stikkrenner, innsåing, få veien/stien i
den opprinnelig stand som har vært brukt for kjøring med hest og vogn, flytting av dyr på
beite til utmark. Veien har ikke vært brukt da det må maskinarbeid til å få den brukervennlig.
Det er også skrått terreng, som må planeres og lages avrenning til, slik at veien ikke blir
oversvømt ved store mengder nedbør.
Tilstanden: gjennomgrodd, alt av stikkrenner er borte, da veien ikke har vært brukt før 4050-tallet.
Formålet: turmuligheter og bruk av naturressurser uten å gå på dyret mark og samtidig få
utnytte bruk av området på mer bærekraftig måte. Ved å gjennomføre dette tiltaket ivaretar
vi mulighet for opplevelser, friluftsliv og bidrar til et variert landskapsbilde. Dette tiltaket gjør
det mulig å tilrettelegge for ferdsel og ivaretar gammel kulturmark.

Gjennomføring: vi står for planlegging, avmerking og rydding av skog. I sluttfasen står vi
også for såing av ferdig planert sti. Det skal brukes innleid foretak med gravemaskiner for
rydding av røtter, planering, stikkrenner, drenering og tilkjørt masse for å få veien i
opprinnelig stand og for garantere trygg ferdsel. Vi skal også sørge for vedlikehold av veien
ved å bruke beitepusser slik at veien kan brukes hele året.
Dette er en gammel kjerrevei som ble brukt mellom gårdene på Jelstad i gamle dager for å
komme seg mellom gårdene til de forskjellige slått og utmark. Veien er ca.300 meter og er
avmerket i vedlagt kart. For å komme seg ut til utmark og slått, krysser vi dyrkbar mark som
ble brukt i produksjon av dyrefor. Dette skaper unødvendige avtrykk på slåttmark. Veien har
vært i landskapsbilde siden før krigen og ved å åpne og gjenbruke den, bidrar vi til at
landskapet får sin opprinnelige form.
Det er ofte folk i området som benytter seg av naturen rundt og denne veien
/stien bidrar til at ferdsel skjer på en trygg og bærekraftig måte. Vi ønsker å gjenreise
landskapet i området til sin opprinnelige form. Ingen tunge kjøretøy skal benyttes som
fremkomstmidler og dermed bidrar dette tiltaket til reduksjon av forurensning fra
bil/kjøretøy, når vi skal se etter hestene på beite som har sin utmarksbeite i området.
Veien/stien skal brukes aktivt i ulike aktiviteter knyttet til gården men også stå åpen for
allmenheten for å gi mulighet til naturopplevelser. Veien skal brukes i forbindelse med
gjennomføring av leirskole rettet mot barns fysiske helse. Det skal heller ikke brukes tunge
kjøretøy (biler, traktor ol.) som framkomstmidler.
Vi ønsker å gjøre dette området mer attraktivt for dem som har ønsker til å bruke området til
friluftsliv. For vår del knyttes gårdene sammen ved å få en slik vei tilbake til sin opprinnelige
stand, slik at vi slipper å måtte kjøre ut på fylkesvei for å komme seg til nærliggende gårder
og vår utmarksbeite/vannforsyning. samtidig skåner vi melkebonden sin mark for unødvendig
slitasje.
Vi tenker å igangsette rydding medio april/mai og få maskin avtale medio juni. Vi ønsker å
dokumentere prosjektet med bildene før og etter. Og promotere prosjektet via vår nettside.
Kostnadsoverslag kr 59.000. Søknadsbeløp kr 46.000.
Gjødslingsplan for 2021 er utarbeidet av Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge og oversendt
kommunen.
Eiendom og drift
Enkeltpersonforetaket Anna Jelstad driver leirskole, ridning, besøksgård og avl på
nordlandshest. Virksomheten foregår på gnr. 24 bnr. 5 og gnr 21 bnr. 7.
Opplysningene nedenfor er hentet fra deres søknad om Bolystmidler høsten 2020. Det er
avtalt med søker at vi bruker disse opplysningene her for å redegjøre for aktivitetene de har.
«Vi har drevet en leirskole for barn og unge i 6år (siden 2014) med stor suksess. Det er
snakk om over 100 barn fra hele landet (fra Oslo og nordover) som kommer igjen og ønsker
å være på gården og aktivitetene som legges opp til her.
Samtidig som gården er åpen for besøkende med muligheter til å oppleve dyr på nært hold
og ulike ridemuligheter. Pr.dags dato har vi: høner, ender, påfugler, minigris, hester og føll,
hunder, kaniner, katter. Det er også muligheter å se i bigården (vær avhengig).

Vi har hatt også konserter, allsang på låven, øveseminarer for kor, instruksjon av større kor
grupper, prøvesang og kor arrangementer, ridebursdager.
Gården har nå også søkt om å få bli «Inn på tunet»-gård. «Inn på tunet» er tilrettelagte og
kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring utvikling og
trivsel og kan benyttes til både arbeids-/språktrening, undervisning og innenfor
eldreomsorgen.
Jordbruksdrifta i 2020 omfattet 34 daa dyrka jord, 21 daa innmarksbeite, samt beite i utmark
for hest. Gården har pr. 1.mars i år 5 hester, 10 verpehøner og 10 livkyllinger, samt 15
gjess.
Naturmangfoldloven
Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart, jf.
at tiltaket berører natur. Det framkommer at det ikke er registrert prioriterte arter, truede
eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2015, utvalgte naturtyper eller
truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2018 i området.
Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne
seg arter eller naturtyper i det berørte området som ikke er fanget opp av ovennevnte
registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på naturmangfold.
Kravet i § 8 om at saken skal baseres i eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed
oppfylt.
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av det omsøkte tiltaket og det ikke kan
påvises effekter av tiltak på verdifull natur legger kommunen til grunn at det ikke er
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 –
12.
Friluft
Inndyrsmarka er et kartlagt friluftsområde som strekker seg fra Sund til Jelstad. Dette er et
av de mest brukte friluftsområdene i kommunen. Det er mange turstier i området. En av
stiene kommer fra nord og ned Kløvdalen ovenfor jordene på Jelstad. Den nye stien vil gi en
ny mulighet til å gå langs jordene og ned til fylkesveien.
Høring
Saken er sendt på høring til kulturminnemyndighetene og Saltfjellet reinbeitedistrikt. Dersom
det gis tilskudd, settes det forbehold om at høringsinstansene ikke har merknader.
Forstranda sau DA
Enkelttiltak. Renovering av verneverdig bygg. Utvendig renovering/istandsettelse av vinduer,
dører og kledning. Isolering av loft og oppgradering av VVS.
Vi ønsker å bruke det til utleie og gårdsturisme
Bygningen er en del av et firkanttun og er oppført i ca 1760. Det har vært brukt som vertshus
fra gammelt av og har en lang historie gjennom det. Det ble bevilget midler på 80-tallet for
bevaring av yttervegger og vinduer. Det ble da lagt aluminiumsplater rundt hele bygget, men
vi ønsker å få huset tilbake i original utførelse hvor tømmeret som ligger under platene kan
komme fram. Bygget var delvis bordkledd på to av veggene, mens to av veggene er i
tømmer- dette sett ut i fra gamle bilder.
Vi ønsker samtidig å sette inn vinduer i original utførelse. Vannledningene består av gamle
jernrør og er defekte. Vi ønsker å isolere huset innvendig slik at det kan brukes som en del av
gårdstunet for øvrig. Vi har vært i kontakt med byggefirma NorLaft AS som kan påta seg noe

av jobben og noe kompetanse har vi selv. Rørleggerfirma skal ta VVS-arbeidet. Det skal også
skiftes peis/ovn og det elektriske anlegget som gjøres av hhv murer og elektriker.
Vi ønsker å bruke de opprinnelige materialene som var i bruk da det ble satt opp, det som evt
må skiftes av tømmer kan vi erstatte med tømmer fra et annet gammelt bygg fra samme
tidsepoke her på gården. For kledning har vi tømmer fra egen skog som kan sages på
gårdssag og utfresing av profilene på kledninga skal gjøres for å få det så originalt som
mulig.
Historisk sett er huset en del av kyst -og landbrukskulturen i Gildeskål kommune der
ferdselsveien var havet og vertshuset var en del av overnattingstilbudet langs leia. Det er
f eks funnet mynter på gården (i jorda) datert på 1700-tallet.
På sikt ønsker vi å kunne leie ut huset for overnatting. Vi mener det er viktig å ta vare på
huset og sette det tilbake i så original tilstand som mulig for å ivareta det som et
kulturminne. Slik det står nå er det veldig begrenset ift bruksområde og vi mener det vil
forfalle om det ikke settes i stand slik at det kan tas i bruk.
Gjødslingsplan er etterspurt i mail av 30.03.21 til foretaket. Saksframlegget ferdigstilles
samme dag. Det settes som vilkår at plan for 2021 mottas.
Eiendom og drift
Søker driver driftsenheten gnr. 10 bnr. 1, samt gnr. 11 bnr. 2.
Med leiejord omfattet drifta i 2020 177 daa dyrka jord, 23 daa innmarksbeite, samt beite i
utmark for både sau og storfè.
Gården har pr. 1 mars i år 191 vinterfòra sau og 8 storfè.
Lovanvendelse
Søknadene behandles med hjemmel i Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket,
av 04.02.2004 nr 448, kommentarer og utdypende forklaringer til forskrift fra
Landbruksdirektoratet, sist oppdatert: 03.12.2020, samt lokal tiltaksstrategi.
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket,
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal
prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.
Det kan gis tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger
gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting etter kulturminnefaglige retningslinjer.
Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr.
1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Det må
foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak
som nevnt i denne forskriftens § 4 og § 5.
Tilskudd kan også innvilges eier av landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon på
landbrukseiendommen som oppfylle vilkårene for tilskudd etter forskrift 19. desember 2014
nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Søker må oppfylle vilkår i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging. Det skal
også føres journal over plantevernmidler som brukes.
Søker må videre ha kart over jordbruksarealene foretaket til enhver tid disponerer, samt
andre arealer som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er påvirket av
jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med
risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være
kartfestet og beskrevet.
Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket.
Det ytes engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. For særskilte tiltak
for å ivareta biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100 % av godkjent
kostnadsoverslag.
Det skal normalt ikke gis SMIL-tilskudd til innkjøp av maskiner eller annet løst teknisk utstyr.
Hovedsatsingsområdet i vår lokale strategi er å hindre gjengroing av kulturlandskapet ved å
yte tilskudd som legger til rette for beitebruk.
I tillegg skal kommunen vurdere de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12
ved behandling av SMIL-søknader, samt sende søknaden på høring til reinbeitedistriktet
dersom det søkes om tiltak som kan berøre reindriftas interesser.

Vurdering:
Tiltak i jordbrukets kulturlandskap skal fremme kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og
bruksverdier gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting. Naturverdier omfatter biologisk
mangfold, som arter og naturtyper, som er knyttet til, eller formet av jordbrukets arealbruk
og driftsformer. Kulturminneverdier omfatter kulturminner og kulturmiljøer, videreføring av
kulturarv (kunnskaper, tradisjoner og teknikker). Videre innbefatter natur- og
kulturminneverdiene mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde.
Ordningen skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak utover det som kan forventes
gjennom vanlig jordbruksdrift. Med miljøtiltak menes tiltak som skal ivareta natur- og
kulturminneverdier og/eller redusere forurensning.
Kommunen må vurdere hvilke miljøverdier, som normalt ivaretas gjennom vanlig drift, og
hvilke miljøverdier som skal omfattes av denne ordningen.
Tiltak som skjøtsel og drift av arealer som følger av normal bruk av arealene til avling og
alminnelig jordarbeiding knyttet til eksisterende drift, vil i hovedsak ikke være berettiget
tilskudd etter denne forskriften. Det er først og fremst tiltak som innebærer en ekstra innsats
utover dette, og som det er forbundet særlige kostnader med, som er berettiget tilskudd.
Dette kan gjelde omlegging til, eller videreføring av, en driftsform som er egnet til å ivareta
spesielle miljøverdier.
Det kan gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som gjennom istandsetting, skjøtsel, og
vedlikehold ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap.
Kommunens lokale retningslinjer har som hovedsatsingsområde å hindre gjengroing av
kulturlandskapet ved å yte tilskudd som legger til rette for beitebruk. Her skal tiltak i områder
med rovdyrpress prioriteres.

Solvold gård
Søknaden fra Solvold gård kan ses på som et tiltak for å ta vare på og utvikle jordbrukets
kulturlandskap. Søker har ervervet tilleggsareal, og deler av dette arealet har ligget brakk i
mange år. Omsøkt areal var tidligere slåttemark, men framstår nå som delvis skogkledt.
Formålet er å få tilbake den dyrka jorda for å kunne drive denne på vanlig måte med høsting
av fòr, samt bruke denne teigen som slipp- og sankeplass for sauene som skal ut på beite i
utmarka i Storvik.
Et viktig argument er at det med dette tiltaket igjen blir sluppet dyr på beite i dette området.
Uten beitedyr blir landskapet fort gjengrodd. Tiltak mot gjengroing er kommunens første
prioritet for bruk av SMIL-midlene.
I kostnadsoverslaget er det bare tatt med kostnader til fjerning av trær mm/istandsetting av
jorda, gjerding og oppsett av to porter; ikke kostnader med ordinær jordarbeiding, kalking,
gjødsling eller isåing. Det gjøres en liten justering i søkers oppsett, da det er brukt feil sats
på gjerdet, jf vår lokale strategi. Godkjent kostnadsoverslag blir da 108.511.
Søknaden gjelder tiltak for å gjenskape et kulturlandskap som har ligget brakk i mange tiår,
og som i dag er overgrodd. Søknaden anses å være i tråd med regelverket og kan gis et
tilskudd på inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.
Søknaden fra Solvold gård vil bidra til å ivareta gammel kulturmark og fremme
landskapsbildet knyttet til den gamle kulturmarka. Dette er i tråd med hovedsatsingsområdet
i kommunens lokale strategi for bruk av SMIL-midlene.
Tiltaket anses å fremme formålet i nml. Beiting fremmer normalt naturmangfold, og bidrar til
et mer åpent landskap. For søknaden fra Solvold gård er beiting i utmark en følge av tiltaket
som nå skal gjennomføres; selve jordstykket skal primært høstes ved slått.
Søker opplyser i mail av 30.03.21 at det er ryddet 80 prosent av skogen som skal bort. Da de
skulle sette opp gjerder i høst så hadde ikke Felleskjøpet inne den nettingen de skulle ha på
lager. De sa også at det var fritt på hovedlageret på grunn av corona. De håper å ha gjerdet
oppe til sankingen i høst.
Søker fikk i 2020 et tilskudd på kr 54.512. Søker kan maksimalt få et tilskudd på kr 21.446
slik at de oppnår 70 % av godkjent kostnadsoverslag.

Anna Jelstad
Aktivitetene på gården er i hovedsak å regne som tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk,
med der dyrehold, drift av jord og beiting er en del viktig del av grunnlaget. Gårdsmiljøet
åpner for mange muligheter for aktiviteter, og på Flåttan er det er stort mangfold; fra
opplevelser med dyr og i naturen til kulturelle aktiviteter knyttet til musikk, dans mm.
Søker er den eneste tilbyderen i vår kommune med denne type tilbud. Kommunedirektøren
anser at et slikt tilbud har stor verdi; spesielt for barn og unge i egen kommune og
Saltenregionen forøvrig. Dersom gården godkjennes som Inn-på tunet-gård er det er
kvalitetsstempel som åpner for mange typer tilbud; f.eks til mennesker med demens.
Omsøkte tiltak anses som et av mange tiltak for å legge til rette for aktivitetene på gården,
men stien skal også være tilgjengelig for allmennheten. Den vil legge til rette for å bevege
seg i et område som er preget av jordbruksdrift og hvor man store deler av året ikke kan
ferdes da her er mye dyrka jord og utmarka er gjengrodd.

Forskriften skal stimulere til tiltak som øker muligheten for rekreasjon og friluftsliv i
jordbrukets kulturlandskap gjennom å legge til rette for ferdsel til fots og opplevelser. Det
kan gis tilskudd til sammenhengende sti- og turveinett i tilknytning til veier i landskapet,
viktige linjedrag i landskapet og forenkling av adkomsten til utmark og strandsoner.
Stien vil åpne for en rundtur i denne delen av bygda via stien og eksisterende veier.
Tiltak i jordbrukets kulturlandskap skal fremme kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og
bruksverdier gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting. Et tiltak kan være å bedre
allmenhetens tilgang til jordbrukslandskapet; noe kommunedirektøren mener dette tiltaket vil
gjøre.
Kostnadsoverslaget godkjennes. Det er kommunedirektørens vurdering at søknaden da kan
gis et tilskudd på maksimalt kr 41.300, noe som tilsvarer 70 % av godkjent kostnadsoverslag.
Forstranda sau DA
Det kan gis tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger
gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting etter kulturminnefaglige retningslinjer.
Verneverdig bygning er arkitektonisk eller kulturhistorisk verdifull bygning som ikke er fredet,
men som likevel bør bevares etter antikvariske metoder og prinsipper. Forskriften omfatter
ikke freda bygninger.
Alle slags bygninger på gårdstun og i inn- og utmark, fra våningshus og driftsbygninger til
utløe, koier og kvernhus er eksempler på kulturminner i tilknytning til jordbrukslandskapet.
Alle tiltak som gjelder kulturminner og kulturmiljøer bør gjennomføres etter prinsipper som
kulturminneforvaltningen legger til grunn. Dette er blant annet bevare mest mulig av
kulturminnets opprinnelige elementer eller kulturmiljøets egenart og helhet, foreta så få
forandringer som mulig, reparasjoner fremfor hel utskifting, bruke tradisjonelle, stedegne
materialer, håndverksteknikker og farger.
Kommunedirektørens vurdering er at søknaden omfatter restaurering av et bygg som faller
inn under forskriften. Det er etter det kommunen kjenner til, få bygg bygd på 1700-tallet som
er i en slik forfatning at de kan bevares. Det er en stor verdi i seg selv å ivareta slike bygg for
ettertiden. Dette bygget har en lang historie knyttet til gården, men også til kommunens
historie som kystkommune der ferdselsveien var havet og vertshuset var en del av
overnattingstilbudet langs leia.
Det anses som en ekstra verdi at huset tenkes nyttet som del av næringsvirksomheten på
gården når restaurering er ferdigstilt.
Restaurering av bygg er ofte svært kostbart og i vår lokale strategi for bruken av midlene er
dette vedtatt:
Tilskudd til bygninger kan innvilges med inntil 20 % av kostnadsoverslag og maksimalt kr
45.000 pr prosjekt. Det vil bare bli gitt tilskudd til utvendig restaurering, samt bærende
konstruksjoner. Tilskuddssats er valgt fordi restaurering av bygninger er svært kostbare
prosjekt, og med en begrenset pott er det nødvendig å prioritere mellom tiltak. Store
bygningsprosjekt må finansieres på annen måte.
Det er en forutsetning av restaureringen i størst mulig grad følger disse prinsippene:
• Bevare kulturminnets opprinnelige elementer eller kulturmiljøets egenart og helhet.

• Foreta så lite forandringer som mulig
• Reparasjoner framfor hel utskifting der dette er mulig og økonomisk forsvarlig
• Bruke tradisjonelle materialer, håndverksteknikker og farger som tidligere har vært brukt
på kulturminnet.
Søker må ha en konkret plan for bruken av bygningen etter restaurering. Det skal gis
veiledning om tilskuddsmuligheter via andre ordninger.
Det er kommunedirektørens vurdering at søknaden kan gis et tilskudd på maksimalt
kr 45.000.
Konklusjon:
Etter en samlet vurdering har kommunedirektøren følgende forslag til fordeling av potten på
kr 100.000.
Det foreslår å gi et tilskudd på kr 21.446 til Solvold gård Karen Kvisberg. Med dette har søker
fått et tilskudd tilsvarende 70 % av kostnadsoverslaget; i tråd med gjeldende regelverk.
Det forslås å innvilge søknaden fra Anna Jelstad ved å gi tilskudd på kr 41.300.
Det foreslås å innvilge søknaden fra Forstranda sau DA med et tilskudd på kr 37.254; noe
som tilsvarer ca 83 % av det de maksimalt kan få jf de kommunale retningslinjene. Det vil
være mulig for søker å søke på nytt neste år; for å få sin søknad imøtekommet fullt ut; inntil
kr 45.000 tilsammen.
Vedtaksbrev sendes ut fra Agros-systemet (elektronisk søknads- og saksbehandler- system).
Vedtaksbrevet vil inneholde standardiserte vilkår som gjelder for alle vedtak. Standard
arbeidsfrist er 3 år.

