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Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2020 

Staten og jordbruket har inngått ny jordbruksavtale for 2020-2021.  Miljøtilskuddet er en del av 

jordbruksavtalen og for 2020 er det avsatt ca 73 mill kr for Trøndelag. 

I jordbruksavtalen for 2020-2021 er det bestemt at tiltaket miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

skal prioriteres. Videre skal tiltaket fangvekster prioriteres da dette, i tillegg til å begrense avrenning 

til vann, også bidrar til reduserte lystgassutslipp. I jordbruksavtalen ble det også bestemt at 

innføringen av nye erosjonsrisikokart utsettes til 2021. 

 

Ingen nye ordninger i 2020 

I Trøndelag videreføres ordningene fra 2019, og ingen nye ordninger er tatt inn. Reglene for de 

enkelte ordningene blir i hovedsak som i 2019. Fylkesmannen har tidligere varslet om mulige 

endringer i ordninga «ingen jordarbeiding om høsten», siden vi forventet at nye erosjonsrisikokart 

ville bli innført i 2020. Da innføringen av de nye kartene først vil skje i 2021, vil også denne ordninga 

bli som i 2019. 

 

Noen endringer i tilskuddssatsene 

I hovedsak er tilskuddssatsene som i 2019, men med noen endringer. Endringene skyldes 

prioriteringene som er gjort i jordbruksavtalene og forventa økt søkning på ordningene med 

miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.  

 

Tema kulturlandskap 
 

Ordning Enhet Foreløpig 

sats 

§ 4 Skjøtsel av bratt areal 1:5 og 1:3 Daa 160 

§ 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap, innmark 
  

      Øyer/ holmer, verna områder, setervoller Daa 130 

§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap, utmark (på øyer og holmer) 
  

      Storfe og hest Dyr 500 

      Småfe Dyr 120 

§ 8 Slått av verdifulle jordbrukslandskap, innmark 
  

      Øyer/holmer, verna områder, setervoller Daa 250 

 

Tema biologisk mangfold 
 

Ordning Enhet Foreløpig 

sats 

§ 9 Slått av slåttemark  daa 1100 

§ 9 Slått av slåttemyr daa 1100 

§ 10 Beiting av kystlynghei, sau om vinteren dyr 160 

§ 11 Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer     

      Slått  daa 250 

      Beiting daa 90 

§ 12 Skjøtsel av trua naturtyper     

      Slått daa 300 

      Beiting daa 170 

§ 13 Friareal for gås     

      Høgt beitetrykk daa 650 

      Middels beitetrykk daa 300 

      Lavt beitetrykk daa 150 

      Underkultur korn daa 100 



Kulturminner og kulturmiljø 
 

Ordning Enhet Foreløpig 

sats 

§ 14 Drift av seter stk 65000 

§ 14 Drift av seter foredling stk 75000 

§ 15 Besøksseter stk 55000 

§ 16 Skjøtsel av automatisk freda kulturminner     

      Beiting daa 200 

      Slått daa 1100 

 

Avrenning til vann 
 

Ordning Enhet 

Foreløpig sats 

prioriterte 

områder 

Foreløpig sats 

andre 

områder 

§17 Ingen jordarbeiding om høsten     

 Ingen/uts jordarb Liten erosjonsrisiko daa 70 40 

 Ingen/uts jordarb Middels erosjonsrisiko daa 80 50 

 Ingen/uts jordarb Stor erosjonsrisiko daa 200 180 

 Ingen/uts jordarb Svært stor erosjonsrisiko daa 240 220 

§ 18 Grasdekte vannveier og grasstriper i åker    

 Grasdekte vannveier i åker, korn meter 35 35 

 Grasdekt vannvei i åker, potet og grønnsaker  meter 35 35 

 Grasstripe i åker, korn meter 10 10 

 Grasstripe i åker, potet og grønnsaker  meter 10 10 

§ 19 Grasdekt kantsone i åker, korn meter 35 35 

 Grasdekt kantsone åker, potet og grønnsaker  meter 35 35 

§ 20 Fangvekster daa 90 90  

 

 

Utslipp til luft 
 

Ordning Enhet Foreløpig 

sats 

§ 21 Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong daa 25 

§ 22 Nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel daa 50 

§ 23 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslanger  daa 40 

 

Plantevern 
 

Ordning Enhet Foreløpig 

sats 

§ 24 Ugrasharving åker daa 60 

§ 25 Ugrasbekjempelse i radkulturer daa 60 

 

Drift av beitelag 
 

Ordning Enhet Foreløpig 

sats 

§ 5 Drift av beitelag (dyr slupne på utmarksbeite)   

 Hest/storfè dyr 33 

 Sau/geit  dyr 23 

 


