
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forvaltningsrutiner for RMP-tilskudd 2018 
 
Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus (RMP) ble revidert i 2012 av 
Fylkesmannen i samarbeid med næringsorganisasjonene og regional og kommunal forvaltning. I 
Jordbruksavtalen 2015 ble det bestemt at RMP skal forlenges til og med år 2017. I 2016 forlenget 
LMD RMP-perioden med ytterligere ett år, til og med søknadsomgangen 2018.  
Nytt RMP skal være klart til 1. januar 2019. 
 
RMP-forskriften er oppdatert i 2018 
 
Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak er oppdatert.  
Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om at det skal innføres RMP-tilskudd i alle fylker fra 2018 
for et nytt tiltak, nemlig nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel. Se hele forskriften på 
https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2016-04-06-392 
 
Forskriften i Oslo og Akershus er gjengitt, og delvis kommentert i oppdatert veiledning om RMP på 
Fylkesmannen.no. Der finner du også veiledningsheftet, RMP-forskriften og rundskrivet.  
 
Særlige forhold knyttet til avlingssvikt vekstsesongen 2018 
 
Fangvekster som er sådd tidligere i sommer etter tidlig høsting av korn eller grønnsaker, kan høstes 
til fôr i høst og likevel søke RMP tilskudd, under forutsetning av at arealet ikke pløyes ned før 1. 
mars 2019.  
 
 
Rundskriv fra Landbruksdirektoratet  
 
Landbruksdirektoratet har også i år utgitt et eget rundskriv som gir detaljert informasjon om 
saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP-tilskudd). Vi ber 
saksbehandlerne i kommunene sette seg inn i årets rundskriv 2018-17.  
 
Landbruksdirektoratets rundskriv 2018-17 inneholder informasjon om blant annet:  

 Viktige datoer og frister  
 Grunnvilkår  
 Ordinær saksbehandling  
 Kontroll  
 Avkorting  

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED» 

Landbruksavdelingen

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, 
Oslo
Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, 
Postboks 325, 1502 MOSS
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: «REF»
Deres dato: «REFDATO»
Vår ref.: 2017/22347-5 FM-L
Saksbehandler: Kari Rime Engmark
Direktetelefon: 22 00 36 93

Dato: 08.08.2018

https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2016-04-06-392
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 Dispensasjon  
 Klagebehandling  
 Utbetaling av tilskudd  

 
På Landbruksdirektoratets sider finner dere ytterligere to rundskriv tilknyttet saksbehandling av 
RMP:  
 

1. Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram 
2. Retningslinjer for avkorting ved brudd på krav om gjødslingsplan og forskrift om 

plantevernmidler for søknadsomgang 2015 
 

Brukerveiledninger  
 
Brukerveiledning for kommune og søker ligger på forsiden til eStil. Her ligger også meldinger fra 
Landbruksdirektoratet når det er driftsmeldinger eller problemer med eStil og Altinn. 
 
Avvik mellom omsøkt og godkjent verdi 
 
Hvis kommunen oppdager opplysninger i søknaden som en antar er feilføringer, skal søkeren 
kontaktes før endringer blir utført. Det samme gjelder hvis opplysninger mangler. Saksbehandler 
skal begrunne alle endringer i eStil, og de vil dermed fremkomme i vedtaksbrevet. 
 
Sjekkliste ved saksbehandling og kontroll:  
 

 Sjekk at tiltakene er avmerket i kart og ligger på tilskuddsberettiget areal.  
 Dersom slåttemarksverdiene ikke er kartfestet, må arealet ha tilsvarende dokumenterte 

miljøverdier. Med tilsvarende miljøverdier mener vi at det må være utarbeidet en 
rapport for kommunen fra botaniker som bekrefter de biologiske kvalitetene på 
slåttemarka.  

 Fordel uklassifisert areal til antatt rett erosjonsrisikoklasse.  
 Sjekk om det er søkt på flere tiltak på samme areal. Som hovedregel skal det ikke ligge 

flere grasordninger og kulturlandskapsordninger på samme areal. 
 Vurdere om flomutsatt areal som er tegnet inn på kartet er flomutsatt.  
 Sjekk at ugrasharving og flamming er omsøkt på konvensjonelt drevet areal  
 Sjekk at tilskudd til styving og dammer ikke blir gitt oftere enn hver 5te år.  
 Sjekk når Utsatt omlegging av eng ble omsøkt sist.  
 Sjekk om skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder gjelder områder som tidligere har 

blitt satt i stand med SMIL-midler.  
 Disponerer søker det omsøkte arealet? 

 
For enkelte ordninger vil kommunen måtte utvise skjønn, og være fleksible ovenfor vilkårene som er 
satt, uten at det går på bekostning av formålet med ordningen. F.eks. i ordningen «gras på 
erosjonsutsatte arealer» vil en liten øy med erosjonsrisikoklasse 2 på et skifte med erosjonsklasse 3, 
kunne være tilskuddsberettiget, dersom det heller ikke her gjødsles mer enn 70 % av norm. 
 
Sjekkliste for kontroll er vedlegg til dette rundskrivet. 
 
Frister RMP 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd/regelverk
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd/regelverk/_attachment/54212?_ts=155d91555b0&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd/regelverk/_attachment/54209?_ts=155d9118138&download=true
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd/regelverk/_attachment/54209?_ts=155d9118138&download=true
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I Landbruksdirektoratets saksbehandlingsrundskriv er det gitt informasjon om viktige datoer og 
frister. I tillegg kommer følgende særskilte frister for Oslo og Akershus: 
 
 

20. oktober  Søknadsfrist regionale miljøtilskudd  Søkerne  
21. oktober  Saksbehandlingen i eStil kan starte  Kommunen  
1. november  Søknadsfrist for tilskudd til beitelag 

(organisert beitebruk)  
Beitelag  

18. januar  Siste frist for å ha godkjent søknadene  Kommunen  
25. januar  Siste frist for låsing av satser  Fylkesmannen  
 
Kontaktpersoner hos Fylkesmannen er Heidi Engelhardt-Bergsjø og Kari Rime Engmark 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Ingvaldsen  
landbruksdirektør Kari Rime Engmark 
 seniorrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Vedlegg 
1 Sjekkliste ved RMP-kontroll 
 
 
 
 
Mottakere: 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Regionkontor Landbruk Lørenskog, Nittedal, 
Oslo, Rælingen og Skedsmo 

Pb. 84 2001 Lillestrøm 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 



Side 4 av 4 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Follo landbrukskontor Postboks 183 1431 Ås 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

 


