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Invitasjon til å levere tilbud - evaluering av ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL)” - ivaretakelse av kulturminner, kulturmiljøer og freda og verneverdige
bygninger i landbruket
Oppdragsgiver
Statens landbruksforvaltning
Postboks 8140 Dep. 0033 Oslo
Besøksadresse: Stortingsgt. 28, Oslo
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og
matdepartementet. SLF skal gi faglige råd, sette i verk landbrukspolitikken og legge til rette
for landbruket og matindustrien. Viktige brukere er bl.a. fylkesmannsembetene og
kommunene. Informasjon om SLF generelt kan finnes på SLFs nettsider www.slf.dep.no.

Generelt om oppdraget
SLF ønsker tilbud på evaluering av SMIL og har sendt likelydende forespørsel til to
leverandører.
Det legges til grunn at anskaffelsen ikke vil overstige den nasjonale terskelverdien, jf.
forskriftens § 2-1 og anskaffelsen vil således bli foretatt etter forskrift om
offentlige anskaffelser del I.
SLF vil bruke Statens standardavtale konsulentoppdragsavtalen. Ved eventuelle forbehold til
avtaleteksten må disse fremgå av tilbudet.
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Bakgrunn
I sluttprotokoll for jordbruksforhandlingene 2007 er følgende nedfelt:
”SMIL-ordningen ble innført i 2004. Det er behov for at ordningen evalueres i forhold til
miljøresultatene. Statens landbruksforvaltning får i oppdrag å lage en skisse for en ekstern
evaluering til jordbruksoppgjøret 2008. Evalueringen ferdigstilles til jordbruksoppgjøret
2009.”
Tilskudd til spesielle miljøtiltak innvilges av kommunen etter søknad fra landbruksforetak
eller eiere av landbrukseiendom. Landbruks- og matdepartementet har fastsatt egen forskrift
for ordningen. Budsjettramme er 130 mill kroner i 2008 og 125 mill kroner i 2009.
Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap
og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig
jordbruksdrift. Gjennom SMIL-ordningen har en mulighet til å støtte de biologisk mest
verdifulle arealene, de verneverdige bygningene, eller gi støtte til etablering av fangdammer
og hydrotekniske anlegg som hindrer forurensning til vassdrag.
I henhold til jordbruksoppgjøret legger SLF til grunn at ordningen skal evalueres i forhold til
miljøresultatene. Dette forstås slik at det skal foretas en evaluering av ordningen som viser i
hvilken grad SMIL-ordningen har bidratt til å gi ”miljøgevinster” i tråd med formålene for
ordningen, og det bør gis en mest mulig konkret vurdering av miljøresultater.
Oppdraget/leveransen
Siden SMIL-ordningen omfatter en stor bredde av tiltak som kan støttes, vil det være
nødvendig med en utvelgelse eller avgrensning av de temaene og områdene som gjøres til
gjenstand for ekstern evaluering. Et landsdekkende opplegg for alle temaene vil bli svært
ressurskrevende. Det er derfor nødvendig å velge ut noen fylker/kommuner som caseområder, hvor det tilstrebes en geografisk spredning på landsdeler og viktige
jordbruksregioner.
SMIL-virkemidlene har eksistert i fire år, og det kan være vanskelig å observere signifikante
endringer innenfor en så kort periode. For enkelte analyser kan det derfor være aktuelt å gå
noe lenger tilbake i tid for å se på miljøresultatene.
Formålet med evalueringen skal, ut fra ovennevnte, være å undersøke i hvilken grad
tilskuddene har miljøeffekter og bidrar til måloppnåelse som forventet eller forutsatt. I
tillegg bør behov og muligheter for forbedringer påpekes.
Innenfor denne rammen er det naturlig å benytte ulike metodiske tilnærminger for å
kartlegge og evaluere ordningens ulike tema. Dette oppdraget gjelder evaluering av resultater
og effekter av tilskudd til tiltak som skal ivareta freda og verneverdige bygninger og andre
kulturminner og kulturmiljøer i landbruket.
En stor andel automatisk fredede kulturminner, vedtaksfredede kulturminner og andre
kulturminner og kulturmiljøer finnes på landbrukseiendommer. Nær halvparten av SMILmidlene i perioden 2004 – 2006 er disponert til kulturminneformål.
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Ved undersøkelse av miljøeffekten av tilskudd er det av interesse å kunne undersøke om
tiltak det innvilges tilskudd til ville bli gjennomført uansett, eller om SMIL-tilskudd er en
utløsende faktor for at tiltak faktisk blir gjennomført. Det bør foretas spørreundersøkelse på
hvorvidt verneverdige bygninger ville ha blitt ivaretatt uten SMIL-tilskudd. Dette bør
undersøkes i forhold til bygningstype, og om bygningen fortsatt har interesse i forhold til
næringsvirksomheten, eller om den kun ivaretas av kulturhistoriske/antikvariske hensyn.
Dette med tanke på at mindre landbruksbygg uten interesse for næringsvirksomheten, vil
kunne være mer utsatt for forfall enn andre bygninger.
Det bør dessuten ses på om tiltaket har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte i forhold
til antikvariske prinsipper, jf. retningslinjer i forskriften, og hva som er flaskehalser for å
sikre faglig kvalitet på tiltak. Det er også av interesse å undersøke hvilke bygningstyper og
andre kulturminnetyper som ordningen har bidratt til å ivareta, og om ordningen er
treffsikker i forhold til viktige kategorier kulturminner i landbruket.
Som underlag for innsamling av data vil det være behov for opplysninger om konkrete
tiltak/prosjekter som det er innvilget tilskudd til. Dette er opplysninger som vil kunne hentes
hos fylkesmannsembetene
Det legges ikke spesielle føringer på det metodiske opplegget innenfor angitt økonomisk
ramme.

Tilbudet
Tilbudet skal gjøre rede for hvordan oppdraget skal løses. Tilbudet skal inneholde:
•
•
•
•
•
•

Forslag til konkretisering av problemstillingene som skal dekkes i evalueringen og
angivelse av eventuelle andre tema som tilbyder mener bør belyses
Framgangsmåte/metodisk tilnærming for å besvare problemstillingene
Gjennomføringsplan/framdriftsplan
Innhold og form på rapporter, sammenstillinger og innspill/forslag fra arbeidet
Kostnadsramme for planlegging, gjennomføring og resultatpresentasjon, med en
oppdeling på hovedaktiviteter
Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget.

•

Skatteattest, jf. forskriftens § 3-3 og HMS-erklæring, jf. forskriftens § 3-4 skal vedlegges
tilbudet.
Frist for inngivelse av tilbud er 20. juni 2008. Tilbudet skal merkes med ” 200824643 Evaluering av SMIL – kulturminner, kulturmiljøer og freda og verneverdige bygninger i
landbruket”, og mottatt av oppdragsgiver innen angitt frist på postadressen:
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Statens landsbruksforvaltning
Postboks 8140 Dep. 0033 Oslo
evt. på besøksadresse: Stortingsgt. 28, Oslo
Leverandørene må vedstå seg tilbudene til 10.07.2008.
Frist for ferdigstillelse forutsettes å foreligge innen 01.12.2008.
Tildelingskriteriet for evalueringen vil være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet etter
en samlet vurdering av følgende (i prioritert rekkefølge):
- Framgangsmåte/metodisk tilnærming i forhold til problemstillingene i evalueringen
- Gjennomføringsplan/framdriftsplan
- Kompetanse i forhold til problemstillingene i evalueringen
- Pris

Økonomisk ramme
Det økonomiske omfanget av evalueringen er stipulert til kr 200 000,- (inkl. mva).
Eventuelle spørsmål kan rettes til Cecilie Askhaven, tlf. 24 13 10 24
(cecilie.askhaven@slf.dep.no

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Per Guldbrand Solli
seksjonssjef

Cecilie Askhaven
rådgiver

