
Fagsamlinger om eStil og miljøtilskudd, 

Bodø 03.06.14 og Mosjøen 04.06.14: 

 

Ny veileder for miljøtilskudd – 

søknadsomgangen 2014 



FOR 2013-06-25-834 Forskrift om 

miljøtilskudd til jordbruket, Nordland 

Oppbyggingen av forskriften: 

 

§… (Miljøtilskudd til…..) 

• Det kan gis miljøtilskudd til …. 

• Skjøtsel skal skje i samsvar med … 

• Tilskudd gis per ….. 

• Fylkesmannen fastsetter tilskuddssatsen og kan 

sette nærmere vilkår for ordningen 



 

 

 
 

 

Endringer i forskriften per 22.05.14 



  
§ 5. Miljøtilskudd til slått av lokalt 

verdifulle jordbrukslandskap 

  
Endring i forskriften: 

Slått av veikanter nå  utmåles i meter i stedet for 

dekar. 

 



§ 7. Miljøtilskudd til drift av beitelag 

 

Tillegg i forskriften: 

Fylkesmannen fastsetter retningslinjer for 

godkjenning av nye beitelag. 

 

Endring i forskriften:  

Fylkesmannen fastsetter satser for «hest/storfe 

og småfe» (i stedet for «hest/storfe og sau/geit».  



 

§ 12. Miljøtilskudd til friarealer for gås 

 
Søknadsomgangen 2013:  

 Tilskuddet beregnes ut fra dokumentert beiting året før.  

 

Endring i forskriften: 

 Hvilke(t) år tilskuddet beregnes ut fra står ikke lenger i 
forskriften  

 

Tas inn i veilederen:  

 «Kommunen avgjør i hver søknadsomgang om et 
område skal gis tilskudd som lavt, middels eller høyt 
belasta. Denne avgjørelsen bygger på en vurdering av 
den gjennomsnittlige belastningen i søknadsåret og de 
to årene før.» 

 



 

§ 25. Miljøtilskudd til spredning i 

vår/vekstsesongen 

 
 

Søknadsomgangen 2013: 

 Det forutsettes at all spredning av husdyrgjødsel på 
areal som foretaket disponerer for spredning 
(inkludert leid spredeareal) skjer før siste slått og 
seinest innen 15. august 

 

Endring i forskriften: 

 Tilskuddsordningen omfatter eng som foretaket eier 
eller leier, og hvor spredning i søknadsåret skjer før 
siste slått og seinest innen 15. august. 



 

 

Veileder for miljøtilskudd i jordbruket - 

søknadsomgangen 2014 



 

Endringer i forhold til søknads-

omgangen 2013: 

  

Bedre språk 

Presisering av vilkår 

Endra vilkår 

Nye vilkår 



 

 

 

 

1. Miljøtilskudd til slått av lokalt verdifulle 

jordbrukslandskap  

 

 

 

1A Miljøtilskudd til slått av områder valgt ut av 

kommunen - § 5 nr. 1 

 

Presisering: Kan ikke kombineres med beite av 

lokalt verdifulle jordbrukslandskap (ordning nr. 2) 

 



1. Miljøtilskudd til slått av lokalt verdifulle 

jordbrukslandskap 
 

1B Miljøtilskudd til slått av veikanter - § 5 nr. 2 

 

Ca 20.06.13, fylkesvei 17 mellom Berg og Vik i Sømna  

Foto: Nils Nyborg 



Vegdirektoratets bestemmelser for arbeid 

på eller ved offentlig vei 

Håndbok 051 – Arbeid på og ved veg 

• Gjelder alle offentlige veier 

• Normal fra 2010 – ikke bare veileder 

• Krav om 6 timers arbeidsvarslingskurs 

• Arbeidsvarsling (skjema) til Statens vegvesen 

eller kommunen 

• Sikringstiltak i hht. håndboka (blinkende lys på 

traktor/ skilt med «arbeidsmann på vei») 



 

Miljøtilskudd til slått av veikanter – fra 2014 

 Nytt krav:  

 Veien må være opparbeidet og synlig på flybilder 

 

Endringer i vilkårene: 

 Offentlige veier (riks-, fylkes- og kommunale veier) omfattes 
ikke lenger av ordningen 

 Veikanten skal i kartet i det elektroniske søknadssystemet 
tegnes som ei linje (ikke som et areal) 

 Tilskuddet skal fra 2014 utmåles i meter (ikke i dekar) 

 

Presiseringer:  

 Kun tilskudd til én årlig slått av samme veikant 

 Veikanten må grense mot fulldyrka eller overflatedyrka jord 
som foretaket eier eller leier, og som høstes ved slått, eller 
har åkervekster. 

 



  
2. Miljøtilskudd til beite av lokalt 

verdifulle jordbrukslandskap - § 6 

  

Presiseringer:  

Kan ikke kombineres med slått av lokalt 

verdifulle jordbrukslandskap (ordning nr. 1A.) 

Hjort omfattes ikke av ordningen 

 



 

 

3. Miljøtilskudd til skjøtsel (slått) av 

slåttemark - § 8  

  
Kun noen språklige endringer 

 



 

4. Miljøtilskudd til beite av kystlynghei - § 9 

 
Noen språklige endringer 

 

Endring i vilkårene:  

Beitesesongen i kystlyngheia endret fra 6 til 7 

måneder i søknadsåret 

 

Nytt krav:  

Driftsopplegget må være godkjent av Mattilsynet 

 



5. Miljøtilskudd til (maskinell) slått av 

biologisk verdifulle arealer - § 10 

 

Noen språklige endringer 

 

Presiseringer:  

Maskinell slått = slått med 4-hjuls traktor 

Kan ikke kombineres med miljøtilskudd til beite 

av biologiske områder (ordning nr. 6) 

 



 

 

6. Miljøtilskudd til beite av biologisk 

verdifulle arealer - § 11 

 Noen språklige endringer 

 

Presisering:  

Kan ikke kombineres med slått av biologisk 

verdifulle områder (ordning nr. 5) 

 



7. Miljøtilskudd til friarealer for gås - § 12 
 

Noen språklige endringer 

 

Presiseringer:  

 Gåsa skal ikke jages 

 Forutsettes at foretaket samtykker i at det utføres registreringer på 
arealene, og ved forespørsel bidrar med opplysninger om 
gåsebeitingen 

 

Ved søknad:  

 Foretaket skal plassere arealet i samme kategori som det ble gitt 
tilskudd for i 2013 

 

Endringer i vilkårene: 

 Kommunen avgjør i hver søknadsomgang om et område skal gis 
tilskudd som lavt, middels eller høyt belasta. Denne avgjørelsen bygger 
på en vurdering av den gjennomsnittlige belastningen i søknadsåret og 
de to årene før. 
 

 



 

8. Miljøtilskudd til bevaringsverdige 

husdyrraser - § 13 

 Noen språklige endringer 

 

Endring:  

Telletidspunktet endres fra 1. januar til 31. juli i 
søknadsåret 

 

Presisering 

Steigarsau må fra 2014 være registrert i «låst 
kode» som steigarsau i Sauekontrollen til 
Animalia.  



 

9. Miljøtilskudd til (manuell) skjøtsel 

(slått) av gamle enger - § 14 

 
Noen språklige endringer 

 

Presiseringer:  

Manuell slått = slått med ljå, tohjulstraktor e.l. 

Slåttemarker som i de aktuelle områdene er 

klassifisert som A eller B i Naturbase omfattes 

ikke av denne ordningen 

 



  
10. Miljøtilskudd til hesjing - § 15 

 
 

Presiseringer:  

Formålet er å ta vare på og synliggjøre en 

tradisjonell driftsform 

Forutsetter at hesjingen skjer på tradisjonelt vis 

Arealet som høstes skal være fulldyrka eller 

overflatedyrka 

 



11. Miljøtilskudd til skjøtsel av gravminne - § 16 

12. Miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt - § 17 

13. Miljøtilskudd til skjøtsel av andre 

automatisk fredag kulturminner - § 18 

 
Noen språklige endringer 

 

Presisering:  

 Formålet med ordningen er at automatisk freda 
kulturminner skal kunne framstå som synlige 

Gis ikke tilskudd for kulturminner som etter 
skjøtsel fortsatt ikke er synlige. 

Gis ikke tilskudd til skjøtsel av kulturminner med 
«uavklart status» i databasen Askeladden  

 



 

14. Miljøtilskudd til skjøtsel av steingjerder - § 19  

15. Miljøtilskudd til vegetasjonssone - § 22 

16. Miljøtilskudd til stubb i områder med jordtap - § 23 

17. Miljøtilskudd til vedlikehold av fangdammer - § 24 

 

Ingen endringer 

 



 

18. Miljøtilskudd til spredning (av 

husdyrgjødsel) i vår/vekstsesongen - § 25 

  
Endringer i vilkårene:  

Omfatter kun spredning av husdyrgjødsel på 

eng 

Areal for tilskudd beregnes nå etter størrelsen 

på engarealet som det er spredt husdyrgjødsel 

på seinest 15. august (ikke etter det totale 

spredearealet) 

 

 



…..spredning (av husdyrgjødsel) i 

vår/vekstsesongen…. 

 

Presiseringer av vilkårene: 

Omsøkte arealet må i søknadsåret faktisk 

brukes som spredeareal for husdyrgjødsel. For 

disse arealene gis det ikke dispensasjon for 

spredning etter 15. august 

Etter 15. august kan det ikke spres 

husdyrgjødsel, silopressaft eller regnvann fra 

gjødsellager på dette arealet  

 



…..spredning (av husdyrgjødsel) i 

vår/vekstsesongen…. 
 

 Hvis noe husdyrgjødsel på eid eller leid areal på 
foretaket spres etter 15. august på andre engareal 
eller på åpen åker, må denne gjødsla moldes ned 
for at foretaket for de øvrige engarealene fortsatt 
skal være tilskuddsberettiget for Miljøtilskudd til 
spredning i vår/vekstsesongen.  

 Spres husdyrgjødsel etter 15. august på andre 
areal, skal disse arealene ikke inngå i 
beregningsgrunnlaget for denne ordningen 

 Omsøkt areal kan ikke dobles hvis det spres to 
ganger på samme areal 

 



19. Miljøtilskudd til beitelag - § 7 
 

Noen språklige endringer 

 

Nytt: 

 Laget må ha minst 2 aktive medlemmer  

 Antall dyr som slippes på beite må tilsvare minst 150 småfe (10 
småfe tilsvarer 1 storfe)  

 Beitelaget må ha beiterett i området som benyttes til beite 

 Laget må organisere effektivt og forsvarlig tilsyn og sanking av 
egne og andres dyr i beiteområdet 

 Beiteområdet må være angitt på kart 

 

Presisering:  

 Det gis tilskudd til hest, storfe og småfe 
 



  
Iverksettelsen av følgende ordninger er 

utsatt til 2015: 

  

Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige kulturhistoriske 

områder - § 20 

 

Miljøtilskudd til ugjødsla randsone i eng i 

prioriterte områder - § 21 

 



 

Innføring av to satser er for følgende 

ordninger utsatt til 2015:  

 
 

Miljøtilskudd til vegetasjonssone i prioriterte 

områder - § 22 

 

Miljøtilskudd til vedlikehold av fangdammer i 

prioriterte områder - § 23 

 



 

Foreløpige tilskuddssatser for 2014  

  
De foreløpige tilskuddssatsene er ikke 

endret i forhold til søknadsomgangen 2014. 

 



Satser miljøtema kulturlandskap 

  

  Utmålings-

enhet i 2013 

Avgrensing 

per foretak 

Foreløpige satser  

2013 

Endelige satser  

2013 

Slått av lokalt verdifulle områder valgt ut av kommunene 

1A Areal med spesielle verdier daa   165 210 

1A Fjellområde  daa   165 210 

1A Øyer/holmer/veiløse områder  daa   165 210 

1A Bygdenært  daa   165 210 

Veikanter 

1B B. Slått av veikanter  daa   750 1 100 

Beite av lokalt verdifulle områder valgt ut av kommunene 

2A Areal med spesielle verdier  dyreenhet   155 200 

2A Fjellområde  dyreenhet   155 200 

2A Øyer/holmer/veiløse områder dyreenhet   155 200 

2A Bygdenært  dyreenhet   155 200 



Satser miljøtema biologisk mangfold 

  

Utmålings-

enhet i 2013  

Avgrensing 

per foretak  

Foreløpige 

satser 2013 

Endelige 

satser 2013 

3 Miljøtilskudd til skjøtsel av slåttemark  daa   750 850 

4 Miljøtilskudd til beite av kystlynghei  dyreenhet   300 350 

5 Miljøtilskudd til slått av biologisk verdifulle 

arealer (maskinell - UKL/Vega/Røst) 

daa max 15000 260 300 

6 Miljøtilskudd til beite av biologisk verdifulle 

arealer (UKL/Røst/Vega/div. naturtyper) 

daa max 15000 250 285 

7 Miljøtilskudd til friarealer for gås - lavt belasta daa   80 80 

7 Miljøtilskudd til friarealer for gås - middels 

belasta 

daa   180 180 

7 Miljøtilskudd til friarealer for gås - høyt belasta daa   300 300 

8 Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser 

(nordlandshest)  

stk   2 000 2 000 

8 Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser 

(trønder-, nordlands-, telemarks-, vestl. fjordfe) 

stk   3 000 3 000 

8 Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser 

(steigarsau) 

stk   1 000 1 000 

9 Miljøtilskudd til skjøtsel (slått) av gamle enger 

(manuell slått UKL/Vega/Røst) 

daa   1 000 1 150 



Satser miljøtema kulturminner og 

kulturmiljøer 

Utmålings-

enhet i 

2013  

Avgrensing 

per foretak  

Foreløpige 

satser 2013 

Endelige 

satser 2013 

10 Miljøtilskudd til hesjing  daa   1 000 1 000 

11 Miljøtilskudd til skjøtsel av gravminne (beite/slått) stk   1 000 1 150 

12 Miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt, slått daa   1 500 1 700 

12 Miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt, beite  daa   1 000 1 150 

13 Miljøtilskudd til skjøtsel av andre automatisk freda 

kulturminner, slått 

daa 

  

1 500 1 700 

13 Miljøtilskudd til skjøtsel av andre automatisk freda 

kulturminner, beite  

daa 

  

1 000 1 150 

14 Miljøtilskudd til skjøtsel av steingjerder  meter   30 40 



Satser miljøtema avrenning 

Satser miljøtema utslipp til luft 

Satser beitelag  

Utmålings-

enhet i 

2013  

Avgrensing  Foreløpige 

satser 2013 

Endelige 

satser 2013 

Miljøtema avrenning 

15 Miljøtilskudd til vegetasjonssone meter   10 10 

16 Miljøtilskudd til stubb i områder med jordtap  daa   62 90 

17 Miljøtilskudd til vedlikehold av fangdammer  daa   7 000 8 000 

Miljøtema utslipp til luft 

18 Miljøtilskudd til spredning i vår/vekstsesongen  daa   15 25 

Beitelag (Miljøtema kulturlandskap) 

19 Beitelag hest og storfe dyr   20 20 

19 Beitelag sau og geit dyr   10 10 


