
 

 

Veiledende enhetspriser SMIL- tiltak 2018 
 
Dette forslaget til enhetspriser har som mål å utarbeide mer sikre kostnadsoverslag og større 
likhet mellom kommunene. 
  
 «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket» av 4.feb. 2004 nr. 448 og 
rundskrivet som omtaler forvaltningen av tilskuddet, gir nærmere informasjon om ulike tiltak 
som det kan gis tilskott til. 
 
Enhetspriser til kostnadsoverslag 
 
A. Planlegging og tilretteleggingsprosjekter 

Hva er målet med prosjektet? 
Sett opp punktvis hva som skal gjøres. 
Hvor mange timer regnes for å gjennomføre oppgaven? 
Ved leide tjenester må en spørre om timesats. 
 

B. Egeninnsats 
Eige arbeid        kr 325 pr. time  
Eige arbeid med motorsag     kr 350 pr. time  
Eige arbeid med traktor og henger e. l.    kr 475 pr. time  
 
Egeninnsats skal dokumenteres med timelister. Det skal ikke beregnes merverdiavgift 
på egeninnsats. 
 

C. Restaurering av kulturlandskap 
 

Hovedtiltak Deltiltak Enhetspris til godkjente 
kostnadsoverslag 

Rydding gammel kulturmark 

 Felling, rydding og fjerning av kvist 
og hogstavfall ved restaurering av 
gammel og delvis gjengrodd 
kulturmark.  

Inntil kr 4 000 daa ved sterk 
gjengroing. Ved mindre gjengroing 
brukes skjønnsmessig andel. 
Verdi av nyttbart virke trekkes fra. ¹ 

 Motormanuell (ryddesag) felling, 
rydding av kratt og høgstauder              

Kr 500 pr. daa 

 Bortkjøring av avfall og kvist Om lag kr 400 pr. daa 

Skjøtsel gammel kulturmark og kulturminner 

 Beitepussing  Om lag kr 160 pr. daa 

 Ljåslått 3 – 5 t pr. daa  

 Slått, motormanuell Om lag kr 500 pr. daa 

 Motorslåmaskin, 2 hjuls 0,5 – 1,0 t pr. daa  

 Mekanisert slått, innkjøring hesjing 10 – 15 t pr. daa 

 Mekanisert slått, innkjøring uten 
hesjing 

2 – 4 t pr. daa 
 

Gjerder 

 Nettinggjerde m. topptråd, ferdig 
oppsatt. Laus grunn ² 

  Om lag kr 60 pr. lm. 

 Permanent elektrisk gjerde. Faste 
stolper, totråds 

  Om lag kr 30 pr. lm. 

 Sluse med fast port ( Y- og U-form ) Om lag kr 2 000 pr. stk. 



 Gjerdeklyv Om lag kr 1 000 pr. stk. 

 Grind Om lag kr 2 000 pr. stk. 

Restaurering av steinmur                                             

                                                 Enkel steinmur, 1 m Kr 400 – 1 200 pr. lm. 

 Ny dobbelsteingard Kr 2 000 pr. lm. 

 Bakkemur/støttemur, H>1m 
Riving, sortering, bygging m.m. 

Kr 500 – 1 500 pr. lm. 

Ferdselstiltak 

 Rensk avskjæringsgrøft Kr 8 – 15 pr. lm. 

 Ny avskjæringsgrøft                       Kr 30 pr. lm 

 Sti lite ferdsel, 10 cm lag Kr 30 – 40 pr.m² 

 Sti middels ferdsel, 20 cm lag Kr 45 – 55 pr. m² 

 Barkfylling Kr 6 – 15 pr. m² 

 Utlegging av 10 cm bære-/slitelag Kr 15 – 18 pr.m² 

 Gangbru med rekkverk Beregnes 

 Enkel gangbru Beregnes  

 Merkepåler for sti Om lag kr 50 pr. stk. 

 Enkelt retnings-/navneskilt 

 Liten infotavle (1m2)    

 Stor infotavle (2 – 3 m2) Beregnes 

                                               Oversiktstavle med tak  

 Gangbaner i myr  

Restaurering av bygninger 

 Kostnadsoverslag må settes opp av fagperson 

 
Merknader: 
 

1) Dersom kostnad med rydding av gml. kulturmark er høyere enn kr 4 000 pr. dekar 
skal det være et spesielt verdifullt kulturlandskap før kostnadsoverslaget kan 
godkjennes. 

2) Dersom det er mye fjellgrunn må kostnadsoverslaget pr. lm. justeres opp.  
 
Er du i tvil om hvor stort kostnadsoverslaget skal være, er det en mulighet å forsøke hvor 
lang tid arbeidet tar på et gitt areal og gange opp med f.eks. kr 325 pr. time. 
 
Synes dere tilskuddet blir for lavt eller for høgt, kan dere regulere dette med å bruke tilskudd- 
% bevisst i forhold til viktigheten av tiltaket jfr. «Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket» §§ 4 og 5. 
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