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Veiledende enhetspriser 2021 
 
Enhetsprisene gjelder følgende ordninger 

 SMIL-tiltak  
 Tilskudd til tiltak i beiteområder  
  
Dette forslaget til enhetspriser har som mål å bidra til sikrere kostnadsoverslag og større 
likhet mellom kommunene.   
    
 
A. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter  

 Hva er målet med prosjektet?  
 Sett opp punktvis hva som skal gjøres og hvor mange timer regnes for å gjennomføre 

oppgaven?  
 Aktuell timesats fra ev. tilbydere må legges til grunn.   

 
 

B. Egeninnsats  

Oppgave  Timesats, kr per time  
Eget arbeid  350  
Eget arbeid med motorsag  380   
Eget arbeid med traktor, henger eller lignende  500-600   

  
Egeninnsats skal dokumenteres med timelister som inneholder dato, utført oppgave og navn 
på utfører.   
  
Det skal ikke beregnes merverdiavgift på egeninnsats.  
 
Sanke- og skilleanlegg  

Vi anbefaler at kommunene har en standard for hvilke kostnader de godkjenner når det 
gjelder for eksempel sperregjerder, samlekve og skillegårder. Og at dere innvilger en 
fast prosentvis tilskuddssats til disse prosjektene.  
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C. Øvrige veiledende satser 

Hovedtiltak  Deltiltak  Enhetspris til godkjente kostnads-
overslag  

Rydding gammel kulturmark  
  Felling, rydding og fjerning av kvist og 

hogstavfall ved restaurering av 
gammel og delvis gjengrodd kulturmark.   

Inntil kr 4 300 per dekar 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 535 per dekar  

  Bortkjøring av avfall og kvist  Om lag kr 430 per dekar  
Skjøtsel gammel kulturmark og kulturminner  
  Beitepussing   Om lag kr 170 per dekar  
  Ljåslått  3 – 5 timer per dekar   
  Slått, motormanuell Om lag kr 535 per dekar  
  Motorslåmaskin, tohjuls  0,5 – 1,0 timer per dekar  
  Mekanisert slått, innkjøring etter hesjing  10 – 15 timer per dekar  
  Mekanisert slått, innkjøring uten hesjing  2 – 4 timer per dekar  
Gjerder  
  Nettinggjerde med topptråd, ferdig 

oppsatt, løs grunn 2 
Om lag kr 65 per løpemeter  

  Permanent elektrisk gjerde. Faste 
stolper, totråds 

Om lag kr 32 per løpemeter  

  Gjerdeklyv  Om lag kr 1 100 per stykk  
  Grind  Om lag kr 2 100 per stykk  
Restaurering av steinmur                                              
                     Enkel steinmur, 1 meter Kr 430 – 1 285 per løpemeter  
  Ny dobbel steinmur. Kr 2 140 per løpemeter  
  Bakkemur/støttemur, H>1meter  

Riving, sortering, bygging med meir 
Kr 535 – 1 600 per løpemeter  

Ferdselstiltak  
  Renske avskjæringsgrøft  Kr 9 – 16 per løpemeter  
  Ny avskjæringsgrøft                        Kr 32 per løpemeter  
  Sti med lite ferdsel, 10 cm lag  Kr 32 – 43 per m²  
  Sti med middels ferdsel, 20 cm lag  Kr 48 – 59 per m²  
  Barkfylling  Kr 6,5 – 16 per m²  
  Utlegging av 10 cm bære-/slitelag  Kr 16 – 19 per m²  
  Merkepåler for sti  Om lag kr 54 per stykk  
  Vei for motorisert ferdsel  Se veilklasser og tilskuddssatser for 

NMSK  
Restaurering av bygninger  
  Kostnadsoverslag må settes opp av fagperson  
  
Merknader  

1 Dersom kostnad med rydding av gammel kulturmark er høyere enn 
kr 4 300 per dekar, skal det være et spesielt verdifullt kulturlandskap før 
kostnadsoverslaget kan Sgodkjennes.  
2 Dersom det er mye fjellgrunn, må kostnadsoverslaget per løpemeter justeres opp.   

  
 


