
DRENERING

HYDROTEKNISKE TILTAK



Dreneringstilskudd
kan gis til

Systematisk grøfting. Ved systematisk
grøfting legges drensgrøftene med jevn
avstand og hele feltet dreneres

Usystematisk grøfting. Mest aktuelle
metoden når en skal drenere mindre
felter på dyrka jord.

Åpen avskjæringsgrøft. Anlegg av åpne
grøfter mellom dyrka mark og skog for 
oppsamling og bortledning av vann.

Punktdrenering. Reparasjon av våte
flekker på en teig ved hjelp av kum, 
sluk, nedgravd singel. 



Dreneringstilskudd - krav

• Skal være jordbruksareal som tidligere er grøftet (dokumenteres med 
gamle grøftekart). For planerte arealer kan det gis til arealer som ikke 
tidligere er grøftet.

• Skal ikke være påbegynt eller gjennomført.

• Grøftekart som viser hvor det skal dreneres med omriss, slik at arealet 
kan bestemmes. Grøfter, kummer og utløp skal merkes av på kartet.

• Eventuelle kjente automatisk freda kulturminner og biologiske verdier 
skal tegnes inn på kartet.

• Kostnadsoverslag; eget, fra NLR eller fra entreprenør legges ved.



Dreneringstilskudd - utbetaling

• Skriftlig anmodning om å få utbetalt tilskuddet.

• Dersom det er avvik mellom planlagt tiltak og gjennomført tiltak, er 
det viktig at nytt kart med avmerkinger leveres ved anmodning om 
utbetaling.

• Regnskapsoversikt
• Kopi av fakturaer legges ved

• Eventuell timeliste for egeninnsats legges ved

• Bilder er svært ønskelig at legges ved rapporteringa.



HYDROTEKNISKE TILTAK



SMIL-tilskudd til hydroteknisk tiltak kan gis til

• Gjenåpning av bekkelukkinger 

• Utbedring og oppgradering av eksisterende bekkelukking 

• Rehabilitering av gamle og etablering av nye kummer/ 
nedløpskummer 

• Terrengforming ifm. plassering av kum, motfall til nedløpskummer 

• Reparasjon og oppdimensjonering av eksisterende utløp 

• Forebyggingsarbeid i form av sikring av bunn og sider i åpne kanaler 

• Erosjonssikring av utløp og skråninger 

• Steinsetting i forbindelse med utbedring og erosjonssikring av utløp



Hydrotekniske tiltak - krav

• Tiltaket skal ikke være påbegynt 
eller gjennomført.

• Søknaden skal ha: 
• beskrivelse av problem, hva som 

skal gjøres og hvorfor

• kart som viser beliggenhet og med 
inntegnet tiltak på

• bilder

• kostnadsoverslag; eget, fra NLR 
eller fra entreprenør

• Hydrotekniske tiltak kan være 
store og kostbare prosjekter og 
derfor bør de planlegges godt. 
Ta kontakt med Norsk 
Landbruksrådgiving eller 
entreprenør med erfaring fra 
hydroteknisk arbeid i landbruket 
for å få hjelp til å lage en plan og 
kostnadsoverslag.



Hydrotekniske tiltak -
utbetaling

• Anmodning om del- og sluttutbetaling og rapport sendes 
digitalt via Altinn

• Ved sluttutbetaling skal det rapporteres på hva som er gjort 
og legges ved regnskap, kopi at fakturaer, bilder og 
eventuelt egen timeliste.



Tilskuddssatser og tak i Indre Fosen kommune

Dreneringssatser

• Inntil 2000,- kroner pr. dekar til 
systematisk grøfting 

• Kr. 30,- per løpemeter grøft ved 
usystematisk grøfting og åpne 
avskjæringsgrøfter

Hydrotekniske tiltak

• Inntil 60 % av godkjent 
kostnadsoverslag

• Ett foretak kan få 
innvilget maksimalt 300.000,-
kroner i tilskudd årlig. Som 
hovedregel skal ett tiltak være 
fullført før det søkes om støtte til 
ett nytt.



Mer informasjon og hvordan søke?

• Søknad skal foregå digitalt via 
Altinn. Be landbrukskontoret om 
hjelp dersom du synes dette er 
vanskelig!

• Mer informasjon om ordningene 
og link til elektronisk søknad finner 
du på kommunens hjemmeside 
under jordbruk og 
tilskuddsordninger; se linker her:

• Du kan også kontakte 
landbrukskontoret for mer 
informasjon og hjelp.

• https://www.indrefosen.kommune.
no/tjenester/naringsliv/jordbruk/til
skuddsordninger/

• https://www.landbruksdirektoratet
.no/nb/jordbruk/ordninger-for-
jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-
jordbruksjord?resultId=0.0&search
Query=tilskudd+til+drenering

• https://www.landbruksdirektoratet
.no/nb/jordbruk/ordninger-for-
jordbruk/tilskudd-til-spesielle-
miljotiltak-i-jordbruket-smil

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/naringsliv/jordbruk/tilskuddsordninger/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord?resultId=0.0&searchQuery=tilskudd+til+drenering
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil

