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Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2020 

Ordninger og satser 

Med bakgrunn i Regionalt miljøprogram for Trøndelag, Instruks for regionale miljøtilskudd og 

forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag har fylkesmannen fastsatt følgende 

ordninger og foreløpige satser for søknadsomgangen 15. oktober 2020.  

Fastsettelsen er gjort med bakgrunn i jordbruksavtalen for 2019. Dersom Jordbruksavtalen for 2020 

legger føringer for ordninger og økonomi, vil dette bli tatt inn når denne foreligger. 

Ingen nye ordninger i 2020 

Fylkesmannen viderefører ordningene fra 2019, ingen nye ordninger er tatt inn. Reglene for de 

enkelte ordningene blir i hovedsak som i 2019. For ordninga «ingen jordarbeiding om høsten» 

kommer det nye erosjonsrisikokart i 2020. Dette gir trolig utvidelse av erosjonsklasse I og II med 

tilleggsklasse for arealer med mye drog/dalsøkk. Denne endringa blir endelig avklart i jordbruks-

forhandlingene 2020.  Detaljerte regler kommer i mai i veileder for regionale miljøtilskudd.  

Noen endringer i tilskuddssatsene 

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

økt søkning på ordningene med miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, og behov for å frigjøre 

midler til dette. 

 

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     

      Liten erosjonsrisiko, klasse I daa 60 40 

      Liten erosjonsrisiko, klasse I, med drog/dalsøkk daa 80 60 

      Middels erosjonsrisiko, klasse II daa 70 50 

      Middels erosjonsrisiko, klasse II, med drog/dalsøkk daa 90 70 

      Stor erosjonsrisiko, klasse III daa 190 160 

      Svært stor erosjonsrisiko, klasse IV daa 230 200 

§ 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  

 

*Ordninga ingen jordarbeiding om høsten blir ikke klar før etter jordbruksforhandlingene 2020. Både inndeling og satser kan bli endra. 

 

Utslipp til luft 
 

Ordning Enhet Foreløpig 

sats 

§ 21 Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong daa 24 

§ 22 Nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel daa 45 

§ 23 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslanger  daa 33 

 

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 

 


