
Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket, frist 1. oktober 

På Fylkesmannen i Hedmark sin nettside finner du veiledningshefte med forskrifter, link til skjema for 

elektronisk søknad og mer informasjon om ordningen: 

https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/ 

Eksempler på tiltak det kan søkes tilskudd til gjennom regionalt miljøprogram (RMP) 2018: 

* Drift av seterareal (slått og/eller beite) 

* Mjølkeproduksjon på setra (økt sats hvis 6 uker) 

* Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (delvis nytt) 

* Utsatt jordarbeiding (delvis nytt) 

* Tilskudd til drift av bratt areal (nytt) 

* Drift av beitelag (søknadsfrist 20. oktober) 

Ved søknad levert etter fristen reduseres tilskuddet med kr 1.000,- pr virkedag. 

Det er viktig at du som søker setter deg godt inn i veiledningshefte for de forskjellige ordninger du vil 

søke på - med de grunnvilkår / vilkår som gjelder. Bakerst i veiledningshefte 2018 (side 15) finner du 

forskriftene til ordningen. Forskrifter og veiledningshefte må ses i sammenheng - de utfyller 

hverandre. 

Om tilskudd til seterdrift med mjølkeproduksjon 

Det blir gitt tilskudd til foretak som setrer i minimum 4 uker (kr 42 000), men nytt i år er at det er en 

egne tilskuddssats for de foretakene som setrer i 6 uker eller mer (kr 50 000). 

Om tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

Det kan gis tilskudd for bare en spredning pr areal pr vekstsesong. 

Nytt i 2018 er en egen tilskuddsordning ved nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel (kr 80 pr 

dekar i foreløpig sats). Hvert foretak kan få tilskudd til dette tiltaket pluss ett av tiltakene (men ikke 

på samme areal): 

Spredning med rask nedmolding om våren i åpen åker (nedmolding innen 2 timer) (foreløpig sats kr 

50,- pr dekar) 

ELLER 

Spredning om våren/vekstsesongen på eng (voksende kultur) (foreløpig sats kr 50,- pr dekar). 

I tillegg kan det for alle disse ordningene gis tilskudd for bruk av tilførselsslange fra lager til spreder. 

(foreløpig sats kr 50,- pr dekar) 

For å være berettiget tilskudd må all husdyrgjødsel foretaket disponerer lagres og brukes i henhold til 

Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav. 

https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/


For å stimulere til at mest mulig av husdyrgjødsla spres når næringsopptaket i plantene er størst, er 

det krav om at minst 75 % av all husdyrgjødsel som foretaket disponerer, spres om våren eller i 

vekstsesongen. 

Ved spredning i åpen åker kan det ikke være spredd husdyrgjødsel på arealet etter siste høsting året 

før. 

Ved spredning på eng må arealet høstes eller beites etter spredning samme år. 

Sprededato, faktisk spredd mengde pr dekar og nedmoldingstidspunkt må kunne dokumenteres 

gjennom gjødslingsplan, KSL-notater eller lignende. 

Om utsatt jordarbeiding  

Nytt i 2018 er at det nå er mulig å søke om tilskudd til utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2 

både i prioriterte og ikke-prioriterte vassdrag i hele Hedmark. Det gis med det tilskudd til utsatt 

jordarbeiding i hele Hedmark på arealer i erosjonsklasse 1, 2, 3 og 4. Det vises for øvrig til veileder 

side 12 og forskrift, bl.a § 11. 

Om drift av bratt areal – NYTT! 

For å kompensere for ulempen ved å drive bratt areal gis det tilskudd til arealer brattere enn 1:5, 

som drives maskinelt.  

For å legge inn aktuelt areal i elektronisk søknad, hak av kartlaget «helling» i menyen helt til venstre 

når du står i vinduet for å tegne tiltak i kart. Du kan også gå inn på gårdskart, søke opp eiendom 

(gards- og bruksnummer), hake av kartlaget «helling jordbruksareal» i menyen til venstre, og få opp 

hvilke arealer som eventuelt er tilskuddsberettiget. 

Det er areal som høstes maskinelt som er berettiget tilskudd, mens arealer som bare beites ikke skal 

ha tilskuddet. Det er ellers et vilkår at arealet har plantedekke, eller ligger i stubb til 1. mars året 

etter. 

 

Søk elektronisk i Altinn her https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-

om-regionalt-miljotilskudd/, eller på papir https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-

hedmark/dokument-fmhe/06-landbruk-og-mat/miljotiltak/soknadsskjema-hedmark-2018.pdf  - husk 

at med papirsøknadene MÅ det leveres inn kart hvor alle tiltakene er inntegnet. 

 

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du trenger hjelp, eller hvis du har spørsmål. 
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