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Belastningsfullmakt 2023 - Kommunevise rammer for tilskudd til spesielle 
miljøtiltak (SMIL) og tilskudd til drenering i jordbruket 

Innledning 
Statsforvalteren delegerer her belastningsfullmakt til budsjettdisponering for ordningene spesielle 
miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord. Statsforvalteren har mottatt 
belastningsfullmakt og rammen for hele fylket i tildelingsbrev for 2023 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD).  
 
Dette er ordninger der kommunen har vedtaksmyndighet og der Landbruksdirektoratet/KMD har 
gitt regionale rammer til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren fordeler rammene 
videre til kommunene.  
 

Årets fordeling av SMIL- og dreneringsmidler 
 
Tabell 1: Ramme for fordeling av SMIL- og dreneringsmidler for Troms og Finnmark for 2023. 

Midler til fordeling SMIL-ordningen Dreneringsordningen 
Tildeling 2023 3 600 000 6 000 000 
Overført fra 2022 150 714 234 006 
Totalt til rådighet for fordeling 3 750 714 6 234 006 

 
Tabell 2: Kommunevisfordeling av SMIL-tilskudd og dreneringstilskudd for 2023. 

Kommune Fordeling SMIL 
Fordeling SMIL kommuner  
med utgått tiltaksstrategi Fordeling drenering  

Alta 175 000 0 200 000 
Balsfjord 130 000 0 200 000 
Bardu 225 000 0 130 000 
Berlevåg  0  0  0 
Båtsfjord   0  0  0 
Dyrøy 100 000 0 130 000 
Gamvik  0  0 130 000 
Gratangen 0 100 000 130 000 
Hammerfest 100 000 0 130 000 
Harstad 225 000 0 200 000 
Hasvik 0 0  0 
Ibestad 0 170 000 280 000 
Karasjok 50 000 0 130 000 
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Karlsøy 100 000 0 130 000 
Kautokeino  0  0  0 
Kvæfjord 225 000 0 300 000 
Kvænangen 250 000 0 250 000 
Kåfjord 130 000 0 250 000 
Lavangen 50 000 0 130 000 
Lebesby 0 0 130 000 
Loppa  0  0  0 
Lyngen 0 100 000 130 000 
Målselv 225 000 0 400 000 
Måsøy 0 0 130 000 
Nesseby  0  0  0 
Nordkapp  0  0  0 
Nordreisa 225 000 0 250 000 
Porsanger 225 000 0 250 000 
Salangen 130 000 0 130 000 
Senja 100 000 0 130 000 
Skjervøy 0 50 000  130 000 
Storfjord 63 000 0 230 000 
Sør-Varanger 0 50 000 200 000 
Sørreisa 50 000 0 200 000 
Tana 0 100 000 670 000 
Tjeldsund 100 000 0 200 000 
Tromsø 0 225 000 200 000 
Vadsø 0 100 000 130 000 
Vardø  0  0  0 
Totalt 2 853 000 895 000 6 230 000 

 
Om vår fordeling av SMIL-midlene 
Kommunene meldte inn behov for totalt 9 173 900 kr i SMIL-midler for 2023. Årets ramme for 
fordeling er betydelig lavere enn dette (3 750 714 kr) og vi har derfor vært nødt til å prioritere ved 
tildelingen.    
 
Ved fordeling av midlene til kommunene skal Statsforvalteren legge særlig vekt på 

 gjennomføringsevne, fremdrift og oppnådde resultater i kommunen 
 kommunenes størrelse i areal, omfang av tiltak og antall eiere/drivere 
 variasjoner i behovene fra år til år, sammen med hensyn til forutsigbarhet og kontinuitet 
 lokale retningslinjer som beskriver lokale miljøutfordringer og prioriterer miljøtiltak 

 
I tillegg er tildeling av midlene vurdert etter følgende kriterier: 

 behovsvurdering kommuner for 2023 (aktivitetsbudsjett) 
 kommunens rapportering og resultatrapport 2022 
 størrelsen på ansvar (innvilgede midler), særlig tiltak med overskredet arbeidsfrist 
 kommunens oppfølging av tiltaksstrategier for SMIL 
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 prosjektenes kobling mot regional miljøsatsing (Regionalt miljøprogram) 
Omfang av jordbruksvirksomhet i kommunen 
 

Kommuner som ikke har utarbeidet eller revidert tiltaksstrategier for SMIL slik at den gjelder for 
2023 vil ikke få tildelt sin ramme i Agros før dette er på plass.  
 

Om vår fordeling av dreneringsmidler 
Kommunene meldte inn behov for totalt 3 569 076 kr i dreneringsmidler for 2023. Årets ramme for 
fordeling er betydelig høyere enn dette (6 234 006 kr). Det har derfor ikke vært nødvendig med 
prioritering mellom kommunene, og alle kommunene med aktivt landbruk har fått større ramme 
enn innmeldt behov. 
 
Ved tildeling av rammen har Statsforvalteren gitt kommuner med korn, potet og grønnsaksarealer 
en større ramme, bl.a. av hensyn til vannmiljøutfordringer. 
 
I tillegg er tildeling av midlene vurdert etter følgende kriterier: 
 Behovsvurdering kommuner for 2023 (aktivitetsbudsjett) 
 Kommunens rapportering og resultatrapport 2022 
 Størrelsen på ansvar (innvilgede midler), særlig tiltak med overskredet arbeidsfrist 
 Omfang av jordbruksvirksomhet i kommunen (areal i drift og antall søkere PT) 
 
Tilleggsbevilgning/omfordeling av SMIL- og dreneringsmidler i løpet av året 
Vi erfarer at det hver høst er behov for omfordeling av midler. Enkelte kommuner har et langt større 
behov enn forventet, mens andre har et mindre behov. Dersom kommunen har behov for 
tilleggsbevilgning i løpet av året ber vi om at dere tar kontakt med oss. Vi kan omfordele fra 
kommuner med udisponerte midler, og uten innkomne søknader, til kommuner som har et større 
søknadsomfang enn belastningsfullmakt. Inndragning og omdisponering av midler vil skje i dialog 
med kommunene og med den aktuelle kommunens tillatelse. 
 
Midler som kommunen trekker inn i løpet av 2023, kan den enkelte kommunen disponere videre 
resten av året. Midler som ikke blir tildelt av kommunen, vil bli trukket inn ved årsskiftet. Vi ser at 
noen kommuner har saker med utløpt arbeidsfrist som ikke er avsluttet. Disse sakene bør avsluttes 
slik at ubrukte midler blir tilgjengelig på kommunens ramme. 
 

Kommuner med felles landbrukstjeneste 
Der det er kommuner som har avtaler om felles landbrukstjeneste, delegertes belastningsfullmakten 
til den kommunen som utfører landbrukstjenesten. Vertskommunen tar kontakt med 
Statsforvalteren dersom det er behov for omfordeling av midler mellom deltakerkommunene som 
forvaltes i fellesskap. 
 
Kommunens behandling av søknader 
Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å saksbehandle og godkjenne (fatte vedtak) på søknadene 
seinest 10. november. Det vil ha innvirkning på tildeling av ramme til fylkene i 2024. Agros vil stenges 
for saksbehandling senere, men landbruksdirektoratet tar utgangspunkt i aktiviteten innen 10. 
november når de ser på fordeling mellom fylkene.  
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Rapporteringsfrist 
Frist for rapportering av bruken av midlene for 2023 og innmelding av 
behov for midler for 2024 er 1. november. Vi vil sende egen henvendelse om dette.  
 

Kontaktpersoner for SMIL- og drenering:  
Jørgen Bjørkli  jobjo@statsforvalteren.no  77 64 21 09 
Aase Berg  fmtrabe@statsforvalteren.no   77 64 20 74 
 
 
 


