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Avdeling Landbruksavdelingen 

Rundskriv - Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland 2018 

Dette rundskrivet gjelder søknadsomgangen 15. oktober 2018 for regionale miljøtilskudd for 
jordbruket i Oppland jf. forskrift om tilskuddsordningen av 2. juli 2015 og retningslinjer for 
ordningen. Årets rundskriv avløser tidligere rundskriv om ordningen og supplerer rundskriv 2018-17 
fra Landbruksdirektoratet - Saksbehandlingsrutiner for søknad om regionale miljøtilskudd i 
jordbruket - 2018. 
 
Veilederen for ordningen ligger på Fylkesmannens hjemmeside og beskriver søknadsprosedyre og 
retningslinjer, med vilkår og foreløpige satser for de enkelte tiltakene. Dette rundskrivet gir 
kommentarer til rutinene for saksbehandling, kontroll m.m. som oppsummerer og understreker en 
del sentrale punkter i rundskrivet fra Landbruksdirektoratet. Vi presiserer dessuten virkeområdet og 
vilkårene for en del av tiltakene.  
 
Kontaktpersoner hos Fylkesmannen 
Thomas Smeby  61 26 61 51 fmoptes@fylkesmannen.no 
Stig Horsberg  61 26 61 50 fmopsho@fylkesmannen.no 
Sidsel Røhnebæk 61 26 61 54 fmopsro@fylkesmannen.no (spørsmål om organiserte beitelag) 
 
UTSETTING AV SØKNADSFRISTEN 
Landbruks- og matdepartementet har besluttet at søknadsfristen for produksjonstilskudd i 
jordbruket i år skal praktiseres fleksibelt. På bakgrunn av dette kan søknaden om produksjonstilskudd 
i jordbruket leveres fram til 29. oktober, jf. rundskriv 2018-42 fra Landbruksdirektoratet. 
Fylkesmannen i Oppland har som følge av dette besluttet at søknader om regionale miljøtilskudd kan 
leveres til og med 29. oktober uten å få trekk i tilskuddet. Det innebærer også at søkere som har 
levert innen 15. oktober, kan endre søknaden fram til denne datoen. Søkere på RMP-tilskudd som 
har sendt inn søknad i perioden 16.10. – 29.10.18, vil få innvilget dispensasjon uten egen søknad. 
 
SØKNADSBEHANDLING, KONTROLL M.M. 
Datoer for registrering, behandling m.m. 
Rundskriv 2018-17 fra Landbruksdirektoratet beskriver viktige datoer for behandling av søknader om 
regionale miljøtilskudd. Det ligger en brukerveiledning til eStil for kommunene på hovedsiden til 
fagsystemet og brukerveiledninger for søkere på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 
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Søknadsfristen er 15. oktober for alle tilskudd bortsett fra «drift av beitelag», men med generell 
dispensasjon for trekk som nevnt i forrige punkt t.o.m. 29. oktober.  Første dag med trekk i tilskuddet 
blir da 30. oktober og siste mulige leveringsdato er 12. november (20 virkedager etter fristen). 
Søknader levert 30. oktober får et trekk på kr 11 000 og deretter økende med kr 1000 pr. virkedag 
(mandag-fredag). For tilskuddet til drift av beitelag (OBB) er fristen 1. november. Vær oppmerksom 
på at beitelag som vil søke tilskudd til beiting av biologisk verdifulle arealer i utmark, må gjøre det 
innen 29. oktober for ikke å få trekk. Søkerne kan sende inn søknader fra 1. august. Kommunene kan 
starte behandling av søknadene etter søknadsfristen 15. oktober (etter utplukk til stedlige kontroller, 
se eget punkt).  
 
Viktige datoer: 
1. august: Altinn åpnet for søknadsregistrering. Kommunen kan begynne å registrere papirsøknader i 
eStil. 
15. oktober: Søknadsfrist. Etter denne datoen kan kommunen begynne saksbehandling av RMP-
søknader. Først må foretak plukkes ut til stedlig kontroll og merkes av i eStil. 
12. januar 2019: Kommunene må så langt det er mulig ha ferdigbehandlet alle søknader i eStil.  
NB! Husk også på papirsøknadene i eStil. 
25. januar 2019: Siste frist for låsing av satser (Fylkesmannen)  
15. februar 2019: Siste frist for endelig vedtak (attestering) av søknadene (kommunen). 
28. februar 2019: Frist for endring av kontonummer i Altinn (søker) og i LREG-tjenester (kommunen) 
14. mars 2019: Utbetalingsdato.  
Tilskuddsbrev blir tilgjengelig i Altinn for alle søkere i perioden 1.-14. mars. 
 
Mottak av søknader på papir 
For foretak som driver i flere kommuner innen fylket, skal papirsøknad sendes kommunen der 
foretakets driftssenter ligger. Dersom et foretak har virksomhet i annet fylke, må foretaket søke om 
regionalt miljøtilskudd for denne delen av drifta etter regelverket i det aktuelle fylket og sende 
papirsøknaden til kommunen der tiltaket er lokalisert. 
 
Kommunen kontrollerer at søknaden er fullstendig utfylt og at nødvendige kartvedlegg er levert. 
Søknader levert på papir uten underskrift skal returneres til søkeren for undertegning. 
 
Opplysningene fra papirsøknaden registreres i eStil av kommunen. Kartfesting av tiltak kan ikke 
gjøres før søknaden har fått status «under behandling» i eStil. Husk at det er arealet kommunen 
godkjenner som skal tegnes inn i eStil. Papirsøknader kan arkiveres i eStil istedenfor kommunens 
eget arkiv. 
 
Stedlig kontroll av søknadene – «stikkprøvekontrollen» 
På grunnlag av en risikovurdering skal kommunene plukke ut minst 5 prosent av foretakene til stedlig 
kontroll. Utvalget må hakes av i rubrikken for dette før behandlingen av søknadene starter i eStil. 
Stedlig kontroll innebærer normalt at kommunen må besøke foretaket for å gjennomføre kontrollen. 
I tilfeller der stedlig undersøkelse ikke vil gi tilstrekkelig kontroll, for eksempel pga. sein søknadsfrist, 
kan stedlig kontroll suppleres/erstattes av dokumentkontroll. Merk at kommunen skal be søker om å 
levere dokumentasjon som ikke finnes i offentlige registre, ikke skaffe den sjøl. Det kan f.eks. gjelde 
opplysninger fra TINE om periode for mjølkeleveranse fra seter. 
 
Stedlig kontroll av opplysninger gitt i søknad om regionalt miljøtilskudd er et ledd i kommunens 
saksbehandling, og kontrollen er obligatorisk. Formålet med kontrollen er å få bekreftet at 
opplysningene som er gitt i søknaden er riktige og at vilkårene for tildeling av tilskudd er oppfylt.  
For å gjennomføre kontrollen rasjonelt for kommune og søker, kan kommunen kombinere den 
stedlige kontrollen med tilsvarende kontroll for produksjonstilskudd. 
 
NB! Kommunen skal ikke føre generell kontroll med plantevernjournal i forbindelse med kontroll av 
RMP-tilskudd. Se forklaring under punkt om miljøkrav. 
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Søker har ansvar for å melde fra fortløpende om ev. endringer i søknadsopplysninger etter at 
søknaden er levert. Hvis dette ikke er gjort før varsel om kontroll er mottatt, innebærer avvik mellom 
søknaden og kontrollresultatet et brudd på vilkårene for tilskudd hvis det ville gitt høyere tilskudd 
enn søkeren er berettiget til.  
 
Behandling av søknader 
Fylkesmannens rolle er å drive veiledning om regelverket, bruk av søknadssystemet og 
forvaltningsrettslige spørsmål og å se til at kommunene overholder frister for saksbehandlingen. Vi 
skal også påse at kommunene gjennomfører kontroll slik det er bestemt i regelverk og rundskriv. 
Fylkesmannen fastsetter dessuten de endelige tilskuddssatsene.  
 
Behandling av søknadene skjer i eStil, bortsett fra klagebehandling og dispensasjoner (se nedenfor). 
Når søknaden blir avvist eller avslått i sin helhet, må kommunen dessuten skrive et eget vedtaksbrev. 
Ved å attestere søknaden i eStil gjør kommunen vedtak om regionale miljøtilskudd. Der kommunen 
gjør endringer i enkelttiltak, begrunnes det i merknadsfeltet som vil vises i utbetalingsbrevet.  
 
Kommunen skal kontrollere at opplysningene i søknaden er logiske og korrekte ut fra kunnskapen 
den har om foretaket. Andre forhold som er aktuelle å vurdere, er om kartfestet areal samsvarer 
med de markslagene/andre kartlagene i eStil som er relevante for hvert tiltak og om det er grunn til å 
tro at vilkårene ellers er oppfylt. Søkerens opplysninger godkjennes dersom kommunen ikke 
oppdager feilopplysninger. Kommunen kan be søkeren om tilleggsopplysninger og dokumentasjon 
for å opplyse saken godt nok. Søknader som får 0 kroner i utmålt tilskudd skal enten avslås eller 
avvises. Bare dersom nullutbetaling skyldes interne trekk eller avkorting skal søknaden godkjennes. 
 
Søkeren har plikt til å gi forvaltningen alle opplysninger som den ber om og som er relevante for 
saksbehandlingen, herunder grunnlagsmateriale for å kunne fatte vedtak og dokumentasjon som gjør 
det mulig å drive en effektiv kontroll. Dette innebærer også en plikt til å overlevere bokføring, 
korrespondanse og opptegnelser som gjelder tilskuddene til nærmere gransking. 
 
Kommentarfeltet i eStil brukes for intern dokumentasjon av andre vurderinger og vises ikke i 
tilskuddsbrevet. 
 
NB! Det er navnet til den som attesterer søknadene som vil vises som saksbehandler på 
utbetalingsbrevet til søker.  
 
Reaksjoner ved feilopplysninger eller brudd på vilkår og regelverk 
Der kommunen oppdager feilopplysninger som ville ført til for høgt tilskudd, må dette rettes før 
godkjenning. Kommunen må i tillegg vurdere å gjøre vedtak om avkorting av hele eller deler av 
tilskuddet, dvs. at søkeren får et fradrag i tilskuddet etter at dette er korrigert for feilopplysninger. 
Dette må også vurderes ved brudd på vilkårene for tiltakene. Dersom det ikke vedtas avkorting, skal 
kommunen begrunne det i kommentarfeltet i eStil. Avkorting av regionale miljøtilskudd skal vurderes 
også om manglene avdekkes ved en kontroll som gjelder produksjonstilskuddet. 
 
Ved vurdering av avkorting må en vurdere om feilopplysningene er påført i god tro, uaktsomt eller 
med forsett og hvor grove feil det er snakk om. Tilskuddsmottakerne er sjølstendig næringsdrivende, 
og det stilles derfor strenge krav til aktsomheten. Avkorting av tilskudd etter feilopplysninger eller 
brudd på vilkårene gjøres med hjemmel i §§ 16 og 17 i forskriften for denne ordningen og ev. etter § 
13 i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 
 
Rundskriv 2018-17 fra Landbruksdirektoratet gir nærmere retningslinjer for vurdering av avkorting og 
størrelsen på denne. Kommunen må likevel alltid gjøre en konkret vurdering av hver enkelt sak og av 
hva som er rimelig og forholdsmessig avkorting. Vedtak med begrunnelsen for avkorting må sendes i 
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eget brev fra kommunen. Kommunen legger sjøl inn avkortingsbeløpet i eStil, nederst i 
søknadsskjemaet.  
 
Forskriften gir hjemmel for å avkorte ved brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomheten. 
Forvaltningen har også hjemmel for å holde tilbake tilskudd inntil eventuelle brudd på regelverk er 
rettet opp. Det må i tilfelle gjøres et vedtak om å holde tilbake hele eller deler av tilskuddet, med 
klageadgang for søkeren. Dersom det er uavklart om søker har brutt annet regelverk, kan det være 
grunnlag for å vente med å gjøre vedtak i saken. Vedtak må likevel gjøres innen rimelig tid. 
 
 
Gjødslingsplan og plantevernjournal 
Gjeldende forskrift om regionale miljøtilskudd stiller som grunnvilkår at foretaket skal ha 
gjødslingsplan og plantevernjournal. Landbruksdirektoratet har imidlertid gjort oppmerksom på at 
det er feil/svakheter med forskriftsmalen for RMP. Det er feil at plantevernjournal og gjødslingsplan 
er omtalt som grunnvilkår i § 3, når det samtidig åpnes for avkorting ved mangler i § 16. Brudd på 
grunnvilkårene ville innebære at søknaden måtte avslås i sin helhet. Vi tar dette til følge ved at 
kravene om gjødslingsplan og plantevernjournal ikke skal praktiseres som grunnvilkår, men at de gir 
grunnlag for avkorting jf. brev fra Landbruksdirektoratet av 6. juli 2016 og rundskriv 2018-17.  
 
Følgende retningslinjer gjelder ved årets søknadsomgang: 

 Det er Mattilsynet som må fatte vedtak om manglende eller mangelfull plantevernjournal, og 
først når et slikt vedtak foreligger kan kommunen avkorte tilskuddet. 

 Både mht. manglende eller mangelfull plantevernjournal og gjødslingsplan er det avkorting 
som skal praktiseres. 

 
Forskriftens § 16 sier at tilskuddet kan avkortes eller bortfalle helt dersom foretaket ikke oppfyller, 
eller bare delvis oppfyller kravene. Siden miljøtilskuddsordningen har et tydelig miljøformål, bør 
reaksjon på manglende oppfyllelse av miljøkravene være strengere enn for produksjonstilskudd.  
 
Det skal avkortes 100 % av tilskuddet dersom gjødslingsplan mangler helt eller inntil 50 % for 
mangelfull gjødslingsplan. For plantevernjournal skal det kun gjøres avkorting etter at vedtak av 
Mattilsynet foreligger, og da 100 % for manglende og inntil 25 % for mangelfull plantevernjournal (jf. 
rundskriv 2018-17).  
 
Størrelsen på avkortingen må vurderes ut fra hvor stor mangelen er og hvor relevant den er for det 
omsøkte tiltaket. Det skal vurderes om kravene er relevante for foretaket, f.eks. kreves det ikke 
plantevernjournal for foretak som ikke bruker plantevernmidler overhodet. For de tiltakene som 
stiller krav om at det ikke gjødsles/sprøytes, bør ev. gjødslingsplan og plantevernjournal sjekkes med 
hensyn på de aktuelle tiltakene ved en kontroll. 
 
Klage og dispensasjon 
Klage sendes kommunen som vurderer om det er grunn til å imøtekomme den. Dersom klagen 
imøtekommes, åpnes søknaden igjen i eStil og behandles på nytt der. Systemet beregner automatisk 
hvor stort tilskudd søkeren har til gode og utbetaler dette beløpet når søknaden er attestert på nytt. 
Nytt tilskuddsbrev blir generert i eStil, og søker får tilsendt brevet i Altinn. Dersom klagen ikke 
imøtekommes, uttaler kommunen seg om klagen og sender den til Fylkesmannen som er 
klageinstans.  
 
Søknad om dispensasjon sendes Fylkesmannen via kommunen, som uttaler seg om søknaden. 
Fylkesmannen registrerer dispensasjonen i eStil dersom den blir innvilget. Dersom det blir innvilget 
dispensasjon til en søknad som allerede er godkjent, må den gjenåpnes og behandles på nytt for at 
dispensasjonen skal tre i kraft. 
 
Kommunens behandling og journalføring av klager/dispensasjonssøknader skjer utenfor eStil. 
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KOMMENTARER TIL DE ENKELTE TILTAKENE 
Slått og beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 
NB! I Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommuner har Stølsvidda kommet til som utvalgt kulturlandskap i 
jordbruket og er tilskuddsberettiget på linje med de sju områdene som så langt har falt inn under 
dette tilskuddsformålet. Ved en inkurie har ikke området blitt nevnt i retningslinjene, men det går 
fram av publiseringen på hjemmesiden vår. Kart med detaljerte grenser for områdene ligger på 
hjemmesiden vår under «Regionale miljøtilskudd». Bortsett fra Stølsvidda, vises områdene også i 
eStil når en haker av kartlaget «Helhetlige kulturlandskap». 
 
Tilskudd til slått av arealer «med spesiell miljøverdi» gjelder utelukkende arealer som også er 
berettiget tilskudd innenfor en av følgende tiltaksklasser: 1) Skjøtsel av slåttemark, 2) Slått av 
biologisk verdifulle arealer eller 3) Slått av gravfelt/slått av andre automatisk freda kulturminner. 
Dette er altså et ekstra tilskudd til de samme arealene som er berettiget ett av disse tre generelle 
tilskuddene. 
 
Tilskuddet til beite gjelder både for 1) areal med innmarksbeite og 2) for dyreenheter på 
utmarksbeite innenfor de sju aktuelle områdene. For begge tiltaksklassene krever fagsystemet at det 
legges inn både dyreenheter og areal. Grunnen er at det skal være et visst minimumsforhold mellom 
beitedyr og tilgjengelig areal, og ved for lite areal hhv. for få dyreenheter vil tilskuddet bli redusert.  
 
Det er ikke satt noe krav til tidsperiode beitedyra må gå på de omsøkte arealene med innmarksbeite. 
Søker kan altså føre opp alle dyr som i kortere eller lengre tid har beitet på arealet. 
 
For utmarksbeite vil det normalt være langt mer areal til disposisjon enn det som kreves for å få fullt 
tilskudd til dyreenhetene. Her er det altså som regel ikke behov for nøyaktig kartfesting av 
beitearealet. 
 
Skjøtsel av bratt areal 
Tilskuddet gjelder all bratt dyrka og overflatedyrka mark (helling minst 1:5) der avlingen blir beitet 
og/eller høstet ved slått/skur.  
 
Areal som beites må bevare en tilstand som dyrka mark sjøl om det beites, dvs. at det fortsatt må 
kunne høstes maskinelt og ha en kulturvegetasjon (eng-/beitevekster) uten oppslag av tre-
/buskvekster. Det kan innebære at det må utføres beitepussing eller annen form for skjøtsel med 
visse mellomrom. 
 
Bratt areal på innmarksbeite blir klippet bort i eStil når søker tegner inn bratt areal det søkes tilskudd 
for i Oppland, på samme måte som for andre markslag enn dyrka mark. Vær oppmerksom på at 
innmarksbeitet likevel vises i kartlaget for bratt areal, fordi enkelte fylker har tilskudd også til bratt 
innmarksbeite. 
 
Drift av beitelag 
Nye beitelag må godkjennes av kommunen. For å bli godkjent må beitelaget: 
 ha minst 2 aktive medlemmer (foretak med produksjonstilskudd) og 300 småfeenheter på 

utmarksbeite (10 småfeenheter = 1 storfe/hest). Som småfeenheter regnes både søyer, lam, 
geiter og kje. 

 ha egne vedtekter og drive i samsvar med lover og forskrifter 
 være åpent for alle som slipper dyr i beiteområdet  
 ha avklart og kartfestet eget/egne beiteområde(-r) ift. beiterettigheter og andre beitelag   
 være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund 
 
Minimumskravene til antall medlemmer og dyr gjelder hvert år det søkes tilskudd, også om 
beitelaget tidligere har blitt godkjent, men er redusert i størrelse. 
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Beite i utmark 
Dyreslagene hest og sau står nevnt i den standardiserte tilskuddsmenyen, men er ikke 
tilskuddsberettiget. 
 
For geiter og kastrater av storfe gis det tilskudd både hvis dyra går på markslaget innmarksbeite og 
på utmarksbeite, eller kombinasjon av disse. Det er den nasjonale tilskuddsmenyen som har fastsatt 
begrepet «beite i utmark» om dette tiltaket, men beiting som fører til skjøtsel av innmarksbeite er i 
tråd med intensjonene med tilskuddet. Tilskuddet til geit gjelder både voksne dyr og kje. 
 
Det er bare mjølkekyr som blir mjølket i den påkrevde fireukersperioden på utmarksbeite som er 
berettiget tilskudd. Dyr som blir tørre i løpet av perioden kan det ikke søkes tilskudd til. Det er ikke 
anledning til å inkludere dyr på innmarksbeite (utenom nattbeite), siden dette tilskuddet spesifikt 
skal stimulere til tradisjonell bruk av utmarka rundt setrene. For kyr som går på et 
avgrenset/inngjerdet utmarksbeite, må kommunen vurdere om beitet er stort nok til å kunne utgjøre 
hovedparten av forgrunnlaget i fireukersperioden. Et utgangspunkt kan være vurderinger fra NIBIO 
om at arealbehovet for storfe generelt tilsvarer 45-90 daa utmarksareal pr. dyr som går minst 5 uker 
på utmarksbeite. 
 
Bruk av beiteområde i den påkrevde perioden skal kunne dokumenteres. Det innebærer at søkeren 
ved kontroll må kunne vise på kart hvilke områder som brukes. I tillegg forutsettes det at søkeren 
fører en logg som viser hvilken periode/hvilke dager dyra det søkes tilskudd for har gått på 
innmarksbeite eller i utmark.  
 
Generelt om utvalgte naturtyper og prioriterte naturverdier 
Areal som ikke er registrert i Naturbase, kan likevel være kartlagt og klassifisert med A- eller B-verdi 
(«svært viktig» eller «viktig»). Slike arealer er tilskuddsberettiget dersom klassifiseringen er 
dokumentert og begrunnet skriftlig/digitalt etter kriteriene for naturtypekartlegging fra Direktoratet 
for naturforvaltning og de skjøttes i tråd med vilkårene i veilederen.  
 
Skjøtsel av slåttemark 
Også slåttemyr er tilskuddsberettiget. Arealet kan beites etter slåtten så sant det ikke medfører stor 
slitasje/tråkkskader etc. 
 
Slått av biologisk verdifulle arealer 
Tiltaksklassen skal fange opp andre A- eller B-arealer enn de som er klassifisert som slåttemark, 
dersom de likevel blir skjøttet med slått. Dette kan f.eks. gjelde areal klassifisert som naturbeitemark, 
men der arealet blir slått. Andre aktuelle naturtyper er artsrike veikanter og småbiotoper. 
 
Beite av biologisk verdifulle arealer 
Tilskuddet gjelder naturtyper med A- eller B-verdi der beiting bidrar til å opprettholde biologisk 
mangfold. Det kan også gjelde slåttemark dersom tradisjonell slått ikke er aktuelt å gjennomføre for 
søkeren. I slike tilfeller bør en likevel være oppmerksom på at beiting over tid vil føre til at typiske 
slåtteengarter kan forsvinne. Dette kan i neste omgang medføre at arealet ikke lenger klassifiseres 
som viktig eller svært viktig og dermed heller ikke er tilskuddsberettiget. 
 
Tilstand og driftsmåte på det omsøkte arealet må tilfredsstille kriteriene i veilederen. Dersom 
betydelige arealer har åpenbart mangelfull skjøtsel, skal de ikke godkjennes for tilskudd. Areal på 
mer enn ca. 0,5 daa som ikke har sammenhengende grasdekke eller ikke egner seg for beiting, skal 
trekkes fra totalarealet. Dette kan f.eks. gjelde større ansamlinger av hogstavfall eller areal med 
vegetasjon som ikke har beiteverdi. 
 
Beitelag kan søke tilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer i utmark som ligger innenfor 
beitelagets område slik det er kartfestet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). For at arealene 
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skal være tilskuddsberettiget, må de være registrert i Naturbase som svært viktig eller viktig 
naturbeitemark, hagemark eller skogsbeite. Dessuten må de holdes i tilfredsstillende stand av 
beitinga, jf. vilkårene i veilederen. De enkelte landbruksforetakene kan ikke søke om tilskudd til slike 
arealer som ligger i felles utmark. 
 
Maksimalt tilskudd er fastsatt til 300 daa pr. beiteområde. Merk at et beitelag kan ha flere definerte 
beiteområder (dvs. tidligere sjølstendige beitelag), og at denne avgrensningen gjelder for hvert 
enkelt beiteområde.  
 
NB! Kommunen må legge inn avgrensningen på 300 daa manuelt for beitelag som har kartfestet mer 
tilskuddsberettiget areal enn dette pr. beiteområde. Beitelag med overlappende beiteområder som 
har biologisk verdifulle arealer må eventuelt fordele de tilskuddsberettigede arealene seg imellom i 
søknaden. 
 
Drift av enkeltseter/fellesseter med melkeproduksjon 
Et foretak kan ha mjølkeproduksjon på setra/setrene samtidig som det produseres mjølk på 
driftssenteret. Det er likevel et minimumskrav til produksjonsvolum på setra, jf. retningslinjene. 
De som driver egen foredling må ved kontroll kunne dokumentere at produksjonen har foregått i så 
lang periode som de har søkt om tilskudd for, spesielt dersom det søkes om tilskudd for åtte ukers 
seterdrift. 
 
Fra i år er det samme tilskuddssats for seks uker med seterdrift som for åtte uker eller mer. 
Ukeantallene, hhv. 4 og 6 uker, skal forstås slik at det er krav om hhv. minst 28 dager eller 42 dager 
med mjølkeproduksjon for å oppnå de respektive tilskuddssatsene.  
 
Skjøtsel av stølsvoller og seterlandskap 
Tilskuddet gjelder både dyrka arealer og innmarksbeite i de områdene som veilederen beskriver, og 
arealene kan høstes både ved beite og slått. 
 
Skjøtsel av gravminne 
Det kan ikke søkes tilskudd til hver enkelt gravhaug/gravrøys når disse ligger samlet på et felt, 
dersom dette gir mer tilskudd enn ved å søke arealtilskudd til slått/beite av gravfelt jf. punktet 
nedenfor. 
 
Slått og beite av gravfelt eller andre automatisk freda kulturminner 
Der tiltaket gjelder beiting skal søker kartfeste arealet det søkes på med utgangspunkt i kartfesta 
freda kulturminner innenfor beiteområdet. Kommunen bør ved godkjenning av større arealer 
vurdere om det omsøkte arealet er viktig for opplevelsen av kulturminnets sammenheng med 
landskapet rundt og for innsyn eller tilgjengelighet til kulturminnet. Dette gjelder spesielt hvis arealet 
utgjør mer enn 5 daa pr. kulturminne.  
 
Vilkårene for både slått og beite innebærer at gras- og urtevegetasjonen ved slutten av 
vekstsesongen skal være lavvokst, eventuelt at større oppslag av kratt er fjernet og at trær 
fjernes/tynnes ut der de skygger for innsyn eller kan skade kulturminnet. Større mengder 
planterester etter slått/rydding må fjernes. På sterkt gjengrodde arealer må ryddetiltak 
gjennomføres før arealet blir berettiget regionale miljøtilskudd.  
 
Eventuelle tiltak for skilting, tilrettelegging for økt ferdsel og inngrep i terrenget må gjøres i samråd 
med fylkeskommunens kulturminneforvaltning. Kulturminneforvaltningen må varsles dersom beiting 
eller annen aktivitet fører til slitasje som kan skade kulturminnet. Det skal ikke kjøres med tunge 
maskiner, brennes eller brukes plantevernmidler innenfor kulturminnets sikringssone dersom det 
ikke er gjort spesiell avtale om det, med unntak for stubbebehandling med glyfosat. 
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Ingen/utsatt jordarbeiding 
I områder der erosjonsrisikokart er tilgjengelig er erosjonsklassene beregnet av NIBIO (se gardskart). 
Det er erosjonsklasse og areal som her blir beregnet automatisk som skal godkjennes. Unntak fra 
dette er tilfeller der kommunen kan vise at beregningen er misvisende pga. sterkt avvikende 
hellingslengde eller at erosjonsberegningen ikke dekker hele skiftet. Områder uten erosjonsrisikokart 
fra NIBIO må beregnes manuelt i henhold til tidligere praksis. 
 
NB! I andre områder enn de prioriterte gis det for 2018 igjen tilskudd til erosjonsklasse liten og 
middels. Dette som følge av jordbruksavtale for 2018-2019. 
 
Utsatt omlegging av eng 
Dette tiltaket gjelder kun i prioriterte områder. Det skal ikke beregnes erosjonsklasser for siste års 
eng. Alt engareal får tilskudd som for middels erosjonsrisiko. Eng kan sprøytes ned om høsten, men 
det bør skje så sent som mulig. 
 
Vegetasjonssone 
Dette gjelder grassoner etablert av miljøhensyn, som f.eks. buffersoner langs vassdrag, 
vegetasjonssoner på tvers av fallet i lange hellingslengder med åpen åker og soner rundt 
erosjonsutsatte arealer med for eksempel potet eller grønnsaker. Bare tiltak som er hensiktsmessige 
med tanke på å forebygge erosjon og avrenning er tilskuddsberettiget. Tiltaket oppgis i løpemeter, 
men beregnet antall dekar skal også oppgis. 
 
Grasdekt vannveg 
Dette gjelder grassoner i dråg (forsenkninger) i åker hvor vatnet renner ved store 
nedbørsmengder/snøsmelting. Tiltaket oppgis i løpemeter. 
 
Fangvekster  
Tiltaket gjelder bare i prioriterte områder. Det er fangvekster etter tidligkulturer i potet og 
grønnsaker som er berettiget tilskudd, ikke i korn og oljevekster. Kommunen må sjekke om søker har 
de rette kulturene før tilskudd kan innvilges.  
 
Veilederen sier at fangveksten må være sådd tidlig nok til å være effektiv for å samle overskytende 
næring. Det er ikke satt eksakt siste dato for såing. Det er lite omfang av tidligkulturer, og innhøsting 
varierer noe. Fangveksten må være i god vekst i begynnelsen av september. Den må dermed være 
sådd i begynnelsen av august, helst før.  
 
Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 
Tilskudd kan gis til arealer der husdyrgjødsel spres ved nedlegging eller nedfelling. Tilskuddet blir gitt 
bare én gang pr. vekstsesong på areal der det er utført nedlegging/nedfelling. Sprededato, faktisk 
spredd mengde og nedmoldingstidspunkt må kunne dokumenteres. 
 
Tilskuddet er kun aktuelt for flytende husdyrgjødsel.  

• Til nedlegging av husdyrgjødsel benyttes «stripespreder» der gjødsla legges direkte på 
bakken gjennom slanger.  

• Til nedfelling av husdyrgjødsel benyttes utsyr som legger gjødsla direkte ned i jorda ved 
hjelp av skjær eller trykk (DGI).   

Begge metoder kan brukes i kombinasjon med vogn eller tilførselsslange. 
 
For å dokumentere eller sannsynliggjøre at utstyr for nedlegging nedfelling faktisk er benyttet skal 
eget utstyr eller faktura for tjeneste kunne forevises ved kontroll. 
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Vanlig krav om nedmolding innen 18 timer 
I § 10a pkt. b) i forskriften står det p.t. krav om nedmolding innen 2 timer, men dette er feil og skal 
rettes til 18 timer. Krav om nedmolding gjelder kun der det søkes spredning i åpen åker. 
 
Ikke krav om minst 5 kg total-N pr daa 
Det ble tidligere informert på nett om at det var et minstekrav på 5 kg total-nitrogen pr. daa. Men 
dette kravet er ikke tatt med i forskriften.  
 
Ikke krav om avling etter spredning. 
Det er heller ikke krav om at det skal tas en avling etter spredning av husdyrgjødsla. Men reglene for 
ev. nedmolding følger forskrift om organiske gjødselvarer mv. 
 
Redusert bruk av plantevernmidler  
Det gis bare tilskudd til ett av tiltakene i denne gruppen på samme areal. Vi vil videre presisere at 
forbudet mot bruk av kjemisk plantevern gjelder i hele vekstsesongen for kulturen - fra såing/setting 
og til innhøsting. I korn og oljevekster er det kun ugrasharving som er aktuelt. Her skal 
sprøytejournalen brukes aktivt til å dokumentere tiltaket og som kilde for kontrollen. Tiltaket gjelder 
ikke for økologisk drevet areal. 
 
Vi ønsker lykke til med behandling av årets søknadsomgang! 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Odlo e.f. Stig Horsberg 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Kopi til: 
Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO 

 
 
 
 
 


