Regionale miljøtilskudd
til jordbruket i Trøndelag 2019
De regionale miljøtilskuddene til jordbruket i Trøndelag skal bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap,
biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner, samt bidra til tilgjengelighet til jordbrukslandskapet. De skal
også redusere bruk av plantevernmidler, utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.
For å være berettiga miljøtilskudd må søker ha gjennomført de aktuelle tiltakene som omsøkes på arealer som
disponeres i søknadsåret. Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer,
og må være registrert i Enhetsregisteret.
For at beitelag skal kunne søke må disse være registret som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret, og
ha til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger for god utnyttelse av utmarksbeite.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15.oktober for alle ordninger unntatt ordninga § 5 Drift av beitelag, som har
søknadsfrist 15. november. Søkinga kan gjøres digitalt i Altinn, via Landbruksdirektoratet.

Veileder og forskrift
Detaljer om ordningene finnes i «Veileder - Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019» av
30. april 2019 og i «Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag». FOR-2019-04-12-520.
I veilederen er det satt opp hvilke ordninger som kan kombineres med hverandre.
Informasjon finnes på Fylkesmannens hjemmeside
https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalemiljotilskudd/
Steinkjer 16. mai 2019
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Miljøtilskudd 2019, de ulike ordningene
Tilskuddssatsene er foreløpige. Endelige satser blir bestemt etter at søknadsomfanget er kjent.
Oppdeling

Tilskud
d kr pr

§ 4 Drift av bratt areal
Tilskuddet gis til bratt fulldyrka og overflatedyrka areal. Arealet må
høstes ved slått, tresking eller opptaking. Beiting alene gir ikke tilskudd.

Helling 1:5
Helling 1:3

Dekar
160,-

§ 5 Drift av beitelag
Tilskuddet gis til beitelag for å stimulere til samarbeid om beiting med
sikte på god utnyttelse av beiteressurser i utmark og effektivt tilsyn med
minst mulig tap av dyr.

Storfe/hest
Småfe

Dyr
33,23,-

§ 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark
Det gis tilskudd beiting av jordbruksarealer med kulturlandskapsverdier
skapt av langvarig tradisjonell jordbruksdrift. Arealene må være fulldyrka,
overflatedyrka eller innmarksbeite.
Verdifulle jordbruksarealer er:
1. Øyer og holmer/vegløse områder.
Det skal ikke være kjørbar forbindelse til arealet. Mulig adkomst
med traktor regnes som kjørbar forbindelse.
2. Områder verna som landskapsvernområde, naturreservat eller
nasjonalpark.
3. Setervoller.
§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark (øyer og holmer)
Det gis tilskudd beiting av verdifulle jordbrukslandskap på øyer og
holmer uten veiforbindelse.

Dekar
170,-

Storfe/hest
Småfe

§ 8 Slått av verdifulle jordbrukslandskap
Det gis tilskudd slått av jordbruksarealer med kulturlandskapsverdier
skapt av langvarig tradisjonell jordbruksdrift. Arealene må være fulldyrka
eller overflatedyrka.
Verdifulle jordbrukslandskap er:
1. Øyer og holmer og andre veiløse områder.
Ordninga gjelder områder uten veg-, bru- eller fergeforbindelse
som høstes gjennom slått. Det skal ikke være kjørbar forbindelse
til arealet. Mulig adkomst med traktor regnes som kjørbar
forbindelse.
2. Områder verna som landskapsvernområde, naturreservat eller
nasjonalpark.
3. Setervoller.
§ 9 Slått av slåttemyr og slåttemark
Det gis tilskudd til slått av de utvalgte naturtypene slåttemyr og
slåttemark. Arealene skal være registrert i Miljødirektoratets
«Naturbase» med verdi «svært viktig» eller «viktig». Arealet skal ikke
være gjødslet, jordarbeidet eller sprøytet med plantevernmidler.
§ 10 Beiting av kystlynghei
Det gis tilskudd til helårs beiting med sau av naturtypen kystlynghei.
Arealet må være registrert i og ha verdi «svært viktig» og «viktig» i
Miljødirektoratets «Naturbase».
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Dyr
500,120,-

Dekar
300,-

Svært viktig
Viktig

Dekar
1100,1100,-

Svært viktig
Viktig

Dyr
160,160,-

§ 11 Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer
Det gis tilskudd til slått eller beiting av innmark med særlig verdi for
plante- og dyrelivet. Arealene skal ha innslag av planter som er
karakteristiske for gammel kulturmark og skal ikke være gjødsla,
jordarbeida eller sprøyta med kjemiske plantevernmidler. Slåtten eller
beitinga skal gjøre at arealet framstår som godt skjøtta og bidra til at
verdiene til arealet opprettholdes eller økes.
§12 Skjøtsel av trua naturtyper
Det gis tilskudd til slått eller beite av innmark for å ta vare på de trua
naturtypene «naturbeitemark» og «hagemark». Arealer skal være
kartlagt og vist i «Naturbase» og ha verdi «svært viktig» eller «viktig».
Arealet skal ikke være gjødsla, jordarbeida eller sprøyta med kjemiske
plantevernmidler.
§ 13 Friarealer for gås i Trøndelag og Nordland
Det gis tilskudd for at kortnebbgås og kvitkinngås kan beite gras- eller
underkultur i korn, uten å bli forstyrra eller jaga i beitesesongen.
Tilskuddet gis som kompensasjon for ulempen som oppstår av beitinga
og gis utfra historisk beitetrykk, alder på enga og om den ettersås eller
ikke. Ordninga gjelder kun i «Særlig prioriterte områder» og «Prioriterte
områder» i Steinkjer, Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og Snåsa. Kart
over aktuelle områder finnes på: http://www.gint.no/landbruk
§ 14 Drift av seter
Det gis tilskuddet drift av seter med melkeproduksjon. Setringa må vare i
minst seks uker og melka skal leveres til meieri eller foredles på setra.
Produksjonen må være på minimum 45 liter kumelk eller 25 liter
geitemelk i døgnet.

Slått
Beiting.

Dekar
250,100,-

Slått
Beiting

Dekar
300,170,-

Særl tilrettelegging

Høyt beitetrykk
Moderat
beitetrykk
Lavt beitetrykk

Levering til meieri
Egen foredling

§ 15 Besøksseter
Det gis tilskudd til seter som er åpen for besøkende og som har
melkeproduksjon. Seterfolket må bu på setra og ha minimum to melkekyr eller ti melkegeiter som melkes. Melka må videreforedles på setra.
Setra må drives i minimum fire uker.
§ 16 Skjøtsel av automatisk freda kulturminner
Det gis tilskudd til slått eller beiting av automatisk freda kulturminner
som ligger på eller inntil jordbruksarealene. Kulturminnene må være
registrert i kulturminnebasen «Askeladden», være godt skjøtta. Det
skal ikke være brukt kjemiske plantevernmidler, mineralgjødsel eller
husdyrgjødsel på arealet. Kulturminnet skal være godt skjøtta og skal
være synlig i kulturlandskapet.
§ 17 Ingen jordarbeiding om høsten
Det gis tilskudd for at åkerarealer ikke blir jordarbeida om høsten for å
redusere tap av jord og næringsstoff til vassdrag. Arealet kan ikke
jordarbeides før 1. mars påfølgende år. Halm kan ikke brennes på
arealet. Tilskuddet differensieres utfra erosjonsrisikoklasser og
«prioriterte områder» eller «andre områder». Kart finnes på
http://www.gint.no/landbruk
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Dekar
150,650,300,150,-

Seter
60.000
70.000

Seter
55.000

Beiting
Slått

Prioriterte omr:
Erosjonsklasse 1
Erosjonsklasse 2
Erosjonsklasse 3
Erosjonsklasse 4
Andre områder:
Erosjonsklasse 1
Erosjonsklasse 2
Erosjonsklasse 3
Erosjonsklasse 4

Dekar
200,1100,-

dekar
60,70,180,220,30,40,160,200,-

§ 18 Grasdekte vannveier og grasstriper i åker
Det gis tilskudd til åpenåker som har etablert grasdekt vannveg i dråg/
dalsøkk, og grasstriper på tvers av fallet i lange hellinger som er særlig
utsatt for erosjon. Graset må være flerårig. Grasdekt vannveg må være
minimum seks meter brei, grasstriper på tvers må være minimum to
meter brei. Ved fornying må graset sås mellom 1. mars og 1. juli.
§ 19 Grasdekt kantsone i åker
Det gis tilskudd til flerårig grasdekke langs kanten mot vassdrag for
arealer som er utsatt for erosjon og næringsstoffavrenning. Kantsonen
skal være minst seks meter brei målt fra åkerkant og inn på åkeren.
Sonen kan ikke gjødsles eller sprøytes. Kantsonen bør ikke være lengre
enn ti meter fra vassdraget for å være berettiga tilskudd. Grasdekt
kantsone skal slås, beites eller pusses og graset helst samles opp.

Korn
Potet/grønnsaker

Meter
35,35,-

Korn
Potet/grønnsaker

Meter
35,35,-

§ 20 Fangvekst som underkultur
Det gis tilskudd til såing av fangvekster som underkultur i korn,
oljevekster og belgvekster til modning, for å gi beskyttelse mot
erosjon og næringsstofftap. Fangveksten må være godt etablert om
høsten med et jevnt og tett plantedekke. Fangveksten skal ikke være
hovedvekst året etter at den er sådd og det bør ikke sås belgvekster i
ren bestand. Normalt vil fangveksten i Trøndelag være raigras.

Dekar
50,-

§ 21 Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen
Det gis tilskudd til foretak der all husdyrgjødsel som foretaket bruker på
sitt jordbruksareal blir spredd om våren eller i vekstsesongen, før 10.
august. Tilskudd gis til det arealet gjødsla med husdyrgjødsel og det må
spres minimum 5 kg totalnitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Arealet skal
høstes etter spredning (samme år).

Dekar
24,-

§ 22 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
Det gis tilskudd for at husdyrgjødsel og biorest blir lagt rett ned på jorda
(nedlegging) eller blandet direkte med jordsmonnet (nedfelling).
Metoden må brukes på alle sesongens gjødslinger med husdyrgjødsel på
arealet som omsøkes tilskudd. Siste frist for spredning er 10. august og
det må minimum spres 5 kg total-nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Det
skal høstes avling etter spredning (samme år).

Dekar
45,-

§ 23 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
Det gis tilskudd til bruk av tilføreselslanger i stedet for tradisjonell
tankvogn for spredning av husdyrgjødsel og biorest. Tilskudd kan bare gis
dersom tilførselsslange kombineres med «spredning vår/vekst-sesong», §
21, eller «nedlegging/nedfelling, § 22. Metoden må brukes på alle
sesongens gjødslinger med husdyrgjødsel på arealet som omsøkes. Det
må minimum spres 5 kg total-nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Det skal
høstes avling etter spredning (samme år).

Dekar
33,-

§ 24 Ugrasharving i åker
Det gis i åker tilskudd til harving for fjerning av ugras, i stedet for bruk av
plantevernmidler. Det gis ikke tilskudd dersom det benyttes ugrasmidler
før høsting. Tilskuddet gis ikke til arealer som DEBIO har klassifisert som
karensareal eller som økologisk drevet.
§ 25 Ugrasbekjempelse i radkulturer
Det gis i radkulturer tilskudd for å bruke mekanisk metoder eller
flamming for å fjerne ugras, i stedet for å bruke plantevernmidler. Det
kan ikke brukes ugrasmidler før høsting, unntatt til nedsviing av potetris.
Tilskuddet gjelder ikke areal som DEBIO har klassifisert som karensareal
eller som økologisk drevet.
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Dekar
60,-

Flamming
Mekanisk

Dekar
60,60,-

