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Sjekkliste ved foretakskontroll -  søknad om tilskudd til regionale 
miljøtiltak (RMP) 

NB! Sjekklisten er kun utarbeidet som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende med hensyn på 
hva som skal kontrolleres. 
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Innledning 

Detaljert informasjon om bakgrunnen for kontrollen, varsel og gjennomføring av kontrollen 
finnes i rundskriv om saksbehandlingsrutiner for RMP. Kontroll av foretak som søker RMP-
tilskudd er hjemlet i forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Oslo og Akershus.  

Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00400 32 162 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer: NO 974 761 319 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/Saksbehandlingsrutiner%20for%20s%C3%B8knad%20om%20regionale%20milj%C3%B8tilskudd%20i%20jordbruket-%202017.pdf


 

Risikobasert utplukk 

Kommunene skal trekke ut minst 5% av foretakene som søker. Foretakskontrollen skal være 
risikobasert (jf. saksbehandlerrutiner fra Landbruksdirektoratet). Risikobasert utplukk trenger 
ikke nødvendigvis å bety at en mistenker at ikke alt er som det skal være med foretakets 
søknad. Nye søkere, foretak som aldri har vært kontrollert, søknader med spesielle tiltak eller 
søknader som utløser store tilskudd er eksempler på risikomomenter.  
I saksbehandlingsrutinene (s. 21) står det at i en risikobasert kontroll vil enkelte søknader eller 
enkelte opplysninger i søknadene bli gjenstand for en utvidet gjennomgang. RMP-kontrollene 
skal i hovedsak stedlige. 
Søknadene som kommunen har trukket ut for kontroll, må markeres til stedlig kontroll i 
Landbruksdirektoratets elektroniske saksbehandlingssystem, eStil.  Allerede godkjente søknader 
må gjenåpnes før de kan markeres. 

Dokumenter kontrollen 

Kommunen skal produsere og lage skriftlig dokumentasjon for kontrollene som gjennomføres. 
Husk at søker som blir kontrollert, skal signere på kontrollskjema. På den måten bekreftes det at 
kontrollen har funnet sted, og at det er enighet om hva som er observert og funnet under 
kontrollen. Landbruksdirektoratet har ikke utarbeidet noe kontrollskjema for RMP, så lag et 
enkelt kontrollskjema selv.  
Det bør opprette egen sak i kommunes sak/arkivsystem for kontrollene i forbindelse med 
søknad om RMP-tilskudd. Kontrollskjema og miljødokumentasjon skal skannes og journalføres. 
Det kan være fornuftig å ha kamera med ut på kontroll. Bilder er god dokumentasjon dersom 
det i ettertid oppstår uenighet om hvordan forholdene var på kontrolltidspunktet. 
Miljødokumentasjon kan fotograferes for å slippe å sende disse. 
 

Sjekkliste- stedlig kontroll  

NB! Sjekklisten er kun utarbeidet som et hjelpemiddel, og er ikke nødvendigvis uttømmende 
med hensyn på hva som skal kontrolleres. 
 

Er foretaket berettiget produksjonstilskudd? 

Foretaket behøver ikke ha søkt, men må være berettiget produksjonstilskudd. 

Er gjødslingsplanen i samsvar med kravene i RMP-forskriften? 

o Er det kart over alle arealene foretaket disponerer? 

o Finnes det gjødslingsplan for alle arealer som foretaket søker tilskudd til? 

o Finnes det kartskisser som tydelig viser skifteinndelingen? 

o Er det tatt jordprøver på alle arealene, og er jordprøvene tatt for mindre enn åtte år 

siden? 

o Er effekten av eventuell husdyrgjødsel tatt med i beregningene, og ligger forbruket på et 

forsvarlig nivå? 

o Er effekten av forgrøde tatt med i beregningene? 

o Er forventet avlingsnivå fornuftig, og er gjødslingsplanen i tråd med forventet 

avlingsnivå? 

Plantevernjournal 

Kommunen skal ikke kontrollere plantevernjournaler. Mattilsynet er myndighet etter forskrift om 

bruk av plantevernmidler. 



 

Kontroll av avrenningstiltak på arealer 

- Disponeres omsøkt areal av søkeren? 

- Er arealene i samsvar med vilkårene for tiltakene det er søkt om? Noen vilkår som bør sjekkes: 

o Utsatt jordarbeiding – tilskuddsberettigede vekster, ikke gjødslet eller jordarbeidet. Ikke 

vesentlige skader som følge av tråkk, beiting eller kjøring 

o Stubb på flomutsatte og vassdragsnære areal. Her kan kartlag over arealer med risiko 

for flom på Fylkesmannen.no være en støtte. 

o Direktesådd høstkorn-i alle erosjonsrisikoklasser. Det skal ikke være ekstra 

jordarbeidingsredskap koblet på direktesåingsutstyret, og jorda skal være mest mulig 

urørt etter såing.  

o Fangvekster sådd sammen med vekster - tilskuddsberettigede vekster, ikke sprøytet ned 

eller jordarbeidet, godt etablert, maks 15 % belgvekster og ikke være hovedvekst året 

etter, ikke for hardt beitetrykk. Gjenlegg til eng regnes ikke som fangvekst! 

o Fangvekster etter høsting – Godt nok etablert til å ha en fangveksteffekt?   

o Andre grasdekte areal – kun til fulldyrka grasareal i erosjonsklasse 3 og 4, og 

erosjonsutsatte dråg.  

▪ PS- dersom det er en liten øy i erosjonsklasse 2 innenfor et areal med 

erosjonsklasse 3, vil hele arealet være tilskuddsberettiget, dersom øvrige vilkår 

er oppfylt.  

o Utsatt omlegging av eng – siste høsteår? Skal enga tas opp/fornyes neste vår? 

o Vegetasjonssone – som grasdekte vannveier, men langs åpen åker mot grøft, bekk, elv 

eller sjø. På tvers av fallet i lange hellingslengder med åpen åker, på erosjonsutsatte 

arealer i nedkant av for eksempel potet- eller grønnsaksarealer 

▪ Er det gjødslet med Nitrogen? Er det i så fall to høstinger og delt gjødsling?  Er 
det brukt tilfredsstillende spredeutstyr?  Kvittering for innkjøpt fosforfri gjødsel 
skal kunne fremvises ved kontroll. 

▪ Sjekk at det ikke er varig eng eller beite i overkant av vegetasjonssonen! Obs! 
det kan være gras i vekstskifte med korn.  

▪ Fornying skal ikke skje oftere enn hvert femte år 

o Grasdekte vannveier –minimum 6 meter bredde, i forsenkninger, godt etablert, ny 

tilsåing skal inneholde kløver, ikke sprøytet ned eller jordarbeidet, maks 70% gjødsling, 

ikke gras ellers på jordet.  

o Ugrasharving, hypping/radrensing, flamming – sannsynliggjøre at tiltaket er 

gjennomført, ikke brukt kjemiske ugrasmidler mellom såing/planting og høsting, ikke 

økologisk/karensareal, sjekk plantevernjournal. 

 

Kontroll av tiltak for å fremme kulturlandskap, biologisk mangfold og kulturminner 

- Disponeres omsøkte arealer faktisk av søkeren? Finnes det skriftlig avtale ved leie av dyr eller 

areal? 

- Er arealene i samsvar med vilkårene for tiltakene det er søkt om? I tillegg til riktig kartfesting av 

arealene nevnes her eksempler på vilkår som bør sjekkes: 

Beiting: 
o Er området godt nedbeitet og miljøverdiene i området opprettholdt? Er antall dyr tilpasset 

arealet? Veiledende beitetrykk: 2 dekar beiteareal per dyreenhet. Tråkkskader? 

o Bygdenært – er dette innmarksbeite?  

http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f0dcce9a9c574499a4d00eab41a7230a
http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f0dcce9a9c574499a4d00eab41a7230a


 

o Beite av areal med spesielle verdier: Er omsøkt areal ravinebeite? Fulldyrka jord skal kun med 

dersom det er marginale fulldyrka arealer, beitepreg og ikke praktisk mulig å drive med dagens 

maskiner.  

o Beite av øyer og holmer: Består omsøkt beiteareal av gras, urter og kratt med beiteverdi?  

o Arealet skal ikke gjødsles. Sprøyting under gjerder er ok, men i verneområder må det være 

avklart med Fylkesmannens miljøvernavdelingen.  

o Beite av gravfelt og beite av andre automatisk fredete kulturminner: Er 

kulturminnemyndighetene kontaktet? Er tiltaket avklart med dem? Ved større tiltak- se 

skjøtselsplanen! 

Skjøtsel: 
o Er det virkelig utført skjøtsel dette året? Kun tilskudd i år med utført arbeid!  

o Skjøtsel av åkerholmer, gårdsdammer og store trær: Gjelder i jordbrukslandskapet (ikke i skog). 

Elementene skal ikke gjødsles eller sprøytes. Ikke tilskudd til hule/store eiker som det er gitt 

støtte til fra miljøforvaltningen (utvalgt naturtype), bonden bør vite dette… 

o Skjøtsel av slåttemark/myr: Er arealet tilskuddsberettiget (sjekk kartbase eller annen 

dokumentasjon/botanikers kartlegging av slåtteenga i kommunen før du går ut)  

o Er arealet slått? Er det brukt mindre maskiner, og med skjærende redskaper. Arealet skal ikke 

sprøytes, gjødsles, jordarbeides eller tilsås. Slått gras skal fjernes slik at det ikke gjødsler enga. 

o Slått av automatisk fredete kulturminner: Er tiltaket avklart med kulturminnemyndighetene? 

o Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder:  

o Skjøtsel av steingjerder: Er det gjennomført skjøtsel?  

o Skjøtsel av trerekker og alleer: Er det gjennomført skjøtsel, som trepleie eller krattryddig dette 

året?  
o Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet: Sti/turveien skal være avsatt på dyrka mark, 

merket, åpen for allmenn ferdsel og knyttet opp mot eksisterende sti- eller veinett. Er 

stien/turveien slått, ryddet, holdt åpen?  

Oppfølging etter kontroll 
Opplysninger fra den stedlige kontrollen skal registreres i eStil. Det er opplysningene fra den 
stedlige kontrollen som blir lagt til grunn ved beregning av tilskudd og som gjenspeiler 
kommunens vedtak. Dersom ikke alle tiltakene på en søknad er kontrollert, må det noteres i 
merknadsfeltet. 
I de tilfeller der det er avvik mellom opplysningene søker har gitt i søknaden og resultatet av 
stedlig kontroll, skal kommunen vurdere om det er grunnlag for avkorting. Vurderingen skal 
komme frem i kommunens saksbehandling, og der det avkortes skal det fattes eget vedtak med 
begrunnelse. Kontrollskjema med bondens underskrift er da en viktig del av dokumentasjonen. 
Husk å registrere og arkivere dokumentasjonen fra kontrollen. 
 
 


