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Vedtak om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Sæterfjøs
fra 1700-tallet i Gjevillvassdalen i Oppdal
Sammendrag: Oppdal kommune har vedtatt å innvilge inntil 33 250 kroner i tilskudd til
HALVOR ROLFSJORD til Sæterfjøs fra 1700-tallet i Gjevillvassdalen i Oppdal. Frist for å
gjennomføre tiltaket og rapportere er 30.09.2025.
Oppdal kommune viser til søknad av 16.02.2022.
Sakens bakgrunn
HALVOR ROLFSJORD søkte om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket den 16.02.2022. Du
søker om totalt 80 000 kroner i tilskudd for tiltak perioden 15.08.2022-01.11.2022. Totalt
kostnadsoverslag for tiltaket har du beregnet til 95 000 kroner.
Det søkes om å restaurere seterfjøs på Rolvsjordsætra i Gjevillvassdalen. Fjøset fra 1700- tallet er
"salrygget" pga. at underliggende stokker er råtnet opp og at fundamentet, som er en gammel
gråstenmur, er rast ut i møkkakjelleren.
Arbeidet skal utføres av innleid entreprenør.
Begrunnelse for vedtaket
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, jf. forskrift om spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL-forskriften) § 1.
Det kan innvilges tilskudd til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817
om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4.
Tilskudd kan også innvilges eier av landbrukseiendom dersom det foregår en produksjon på
landbrukseiendommen som oppfyller vilkårene for tilskudd etter SMIL-forskriften. Hvis du selv
ikke eier landbrukseiendommen tiltaket skal gjennomføres på, må det foreligge tillatelse fra eier til
gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i SMIL-forskriften § 4 og § 5.
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Søker må oppfylle vilkår i forskrift av 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging. Det skal også
føres journal over hvilke plantevernmidler som brukes, med opplysninger som nevnt i SMILforskriften § 3 tredje ledd.
De gamle bygningene er viktige landskapselement i kulturlandskapet, og å ta vare på gamle
driftsbygninger og elementer i kulturlandskapet er en viktig del av Smilordningen. I seterdalene er
det ofte de gamle driftsbygningene som ikke lenger har noen praktisk funksjon som forfaller. Å
ivareta disse driftsbygningene som en del av kulturlandskapet vurderes som viktig for mangfoldet i
kulturlandskapet, og som dokumentasjon av tidligere tiders driftsform.
Seterfjæset er registrert i "Sekretariatet for registrering av faste kulturminne i Noreg" (SEFRAK
registeret), men ikke ført in på kart. Dette er et landsomfattende register over bygninger som er
eldre enn år 1900. Det anes som svært positivt at slike eldre byggninger tas var på, og restaureres.
Under restaureringsarbeidet er det viktig å ta hensyn til kulturverdien i bygningen.
Se tilsendt veileder om restaurering av gamle bygninger.
Søker opplyser at formålet med restaureringen er å ivareta seterfjøset som et kulturminne, og som
en viktig del av tunet og kulturlandskapet i dalen. Landbruksplan Pluss i Oppdal, vedtatt i 2013, har
som hovedmål: Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for bosetting,
verdiskaping og et aktivt landbruk. Omsøkte tiltak faller inn under delmål B: «Bevisst styring av
arealbruken gjennom arealplanlegging og saksbehandling for å ivareta kulturlandskap, naturverdier
og næringsgrunnlaget på en god måte».
Avgjørelsesmyndighet i saker om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er innad i kommunen
delegert til fagleder landbruk, miljø og kultur, jfr. det kommunale delegeringsreglementet vedtatt av
kommunestyret i Oppdal 07.05.20 i sak 20/39.
Søknaden har et totalt kostnadsoverslag på kr. 95 000,- Inkl. mva,-. Søker opplyser at kostnadene
ikke er fradragsberettiget. Det søkes om tilskudd på kr 80 000,-. Det fremgår av retningslinjer for
tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Oppdal kommune at det innvilges maksimalt 35 % i
tilskudd til utvendig restaurering av driftsbygninger tilknyttet garden, utmarka eller setra. Tiltaket
er i tråd med retningslinjene og det innvilges 35%, 33 250,-.
Oppdal kommune har vedtatt å innvilge inntil 33 250 kroner i tilskudd.
Vilkår for tilskuddet
Frist for å gjennomføre tiltaket og rapportere er 30.09.2025. Dersom du ikke overholder fristen
faller tilskuddet bort.
Innvilgning av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent etter annet regelverk, som f.eks. planog bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven eller
forurensningsforskriften. Dersom tiltaket du nå har fått tilskudd til krever slik annen tillatelse, må
du innhente dette før du går i gang med tiltaket.
Innvilgning av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent etter annet regelverk, om f.eks.
plan og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven eller
forurensningsforskriften. Dersom tiltaket du nå har fått tilskudd til krever slik annen
tillatelse, må du innhente dette før du går i gang med tiltaket.
Det er en forutsetning at tiltaket blir gjennomført i samsvar med beskrivelsen i søknaden.
Resultatet av tiltaket dokumenteres med bilder eller på annen måte ved anmodning om
sluttutbetaling.
Omsøkte tiltak må holdes i hevd i minimum 10 år etter at arbeidet er ferdig. Evt. annen bruk
enn det som er skissert i planen må på forhånd godkjennes av kommunen.
Rapportering og utbetaling

Side 2 av 3

Når tiltaket er gjennomført, skal det sendes inn dokumentasjon på at det er gjennomført i henhold
til vilkår gitt i dette brevet. Du skal rapportere om måloppnåelse og bruken av tilskuddet slik
rapporteringsskjemaet angir.
Det skal føres tilfredsstillende regnskap over alle faktiske utgifter og timelister for
egeninnsats, dugnad m.m. Gjør gjerne en avtale med regnskapsfører slik at dette blir ført på
egen konto i regnskap.
Oppdal kommune utbetaler innvilget tilskudd etter at du skriftlig har bedt om det, og når vi
har godkjent rapport og sluttregnskapet for prosjektet eller tiltaket. Du kan be om utbetaling
digitalt via Altinn.
Oppdal kommune utbetaler innvilget tilskudd etter at du skriftlig har bedt om det, og når vi har
godkjent rapport og sluttregnskapet for prosjektet eller tiltaket. Du kan be om utbetaling digitalt via
Altinn.
For ett-årige eller mindre prosjekt skal utbetalingen fortrinnsvis skje etter at prosjektet er avsluttet.
For flerårige tilskudd kan det være aktuelt å delutbetale underveis i prosjektperioden. Deler av
tilskuddet kan utbetales etter hvert som du godtgjør framdrift i gjennomføring av tiltaket og vi har
godkjent rapporteringen. Minst 25 prosent av tilskuddet holdes tilbake inntil tiltaket er fullført og
sluttrapporteringen er godkjent.
Landbruksdirektoratets rapporteringsskjema for engangs/-investeringstiltak skal fylles ut og legges
ved utbetalingsanmodningen for del- og sluttutbetaling. Bruk denne malen
Godkjent kostnadsoverslag for tiltaket er 95 000 kroner. Utbetalt tilskudd kan ikke overstige 35 %
av godkjente kostnader for å utføre tiltaket. Dersom kostnader for å utføre tiltaket er lavere enn
godkjent kostnadsoverslag kan tilskuddsbeløpet nedjusteres.
Kontroll
Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan foreta kontroll etter SMIL-forskriften §
9.
Omgjøring, tilbakebetaling og motregning
Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom det
avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet etter SMILforskriften § 10.
Klagerett
Du kan klage på dette vedtaket til Statsforvalteren i Trøndelag. Send klagen til Oppdal kommune. Vi
vil sende saken videre til Statsforvalteren i Trøndelag dersom vi ikke omgjør vedtaket. Klagefristen
er tre uker etter at du mottok dette brevet, jf. forvaltningsloven § 29. Du kan også be om å få se
dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven § 18 og § 19.
Ytterligere informasjon
På Landbruksdirektoratets nettside finner du mer informasjon om spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Med hilsen
for Oppdal kommune
Saksbehandlet av: Bernt Såstad Mjøen
Godkjent av:

Gro Aalbu
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