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Regionale miljøtilskudd er en samlebetegnelse 
på en rekke tilskuddsordninger. De skal bidra 
til å ivareta kulturlandskap, biologisk mangfold, 
kulturmiljøer og kulturminner i jordbrukslandska-
pet i jordbruket. Tilskuddene skal også bidra til å 
redusere utslipp til luft og avrenning til vann fra 
jordbruket.

Forskrift om regionale miljøtilskudd i landbruket 
er endra. Det nye tilskuddet til klimarådgivning er 
tatt inn, fem tilskuddordninger har fått oppdaterte 
vilkår og to ordninger har gått ut av det regionale 
miljøtilskuddet.

De økonomiske rammene for regionale miljøtil-
skudd forhandles i jordbruksavtalen. Landbruks-
direktoratet har utarbeidet en instruks for regio-
nale miljøtilskudd i jordbruket. Instruksen og det 
regionale miljøprogrammet danner grunnlaget 
for forskrifta som er fastsatt av Statsforvalteren 
i Troms og Finnmark. 

Veilederen gir en oversikt over de ulike til-
skuddsordningene, og viser også forelø-
pige satser for tilskudd. Statsforvalteren 
fastsetter endelige satser i februar 2022.  
Tilskuddet ditt blir utbetalt i mars 2022.

Informasjon om søknadsprosessen finner du be-
skrevet i kapittel 4. Her finner du oversikt over 
hvem som kan søke, hvordan du søker og hvilke 
krav som stilles til dokumentasjon.

Søknadsfristen er 15. oktober for gårdbrukere 
som søker regionale miljøtilskudd. Beitelag kan 
søke om tilskudd til drift av beitelag, med søk-
nadsfrist 15. november.

Du sender inn søknad via Altinn. Lenke til søk-
nadsskjema finner du på www.statsforvalteren.
no/tf/rmp.

Ta kontakt med kommunen din hvis du har spørs-
mål

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp til å fylle 
ut søknaden, må du ta kontakt med kommunen i 
god tid før søknadsfrist.

Oversikt over alle lenker i veilederen finner du på 
www.statsforvalteren.no/tf/rmp 

Sammendrag
Storsteinnes i Balsfjord. FOTO: JAN HARALD TOMASSEN
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Denne veilederen gir deg informasjon om regio-
nale miljøtilskudd i Troms og Finnmark. 

Hvem kan søke?
Gårdbrukere kan søke regionale miljøtilskudd, 
og beitelag kan søke om tilskudd til drift av  
beitelag. Les mer om kravene til deg som søker 
i kapittel 4.

Søknadsskjema og søknadsfrist
Søknadsfristen for gårdbrukere som søker  
regionale miljøtilskudd er 15. oktober. For beite-
lag som søker tilskudd til drift av beitelag er fris-
ten 15. november. Du kan levere inn søknad fra 
og med 15. september.

Søknadsskjema finner du på www.statsforvalte-
ren.no/tf/rmp. Skal du søke på papir, får du søk-
nadsskjema fra kommunen. Vær oppmerksom 
på at du må tegne alle tiltakene inn i et kart, også 
når du søker på papirskjema.

Det er kommunen som behandler din søknad om 
regionale miljøtilskudd.
Hvis du har spørsmål om ordningene, eller  
trenger veiledning så kan landbrukskontoret i din 
kommune hjelpe deg. 

Vi anbefaler deg å ta kontakt med kommunen i 
god tid før søknadsfristen om du trenger hjelp til 
å fylle ut søknaden.

Hva er nytt i 2021?
Statsforvalteren har oppdatert forskrift om  
regionale tilskudd i jordbruket i Troms og Finn-
mark. 
Dette er endringene som er gjort i forskrifta: 

• Det nye tilskuddet til klimarådgivning er tatt 
inn i forskrifta, les mer i kapittel 2.8.

• Fem tilskuddsordninger har fått oppdaterte 
vilkår. Dette gjelder: drift av beitelag, beiting 
av verdifulle jordbrukslandskap i innmark, 
slått av verdifulle jordbrukslandskap, drift av 
bratt areal og kantsone i eng. 

• To tilskudd er tatt ut av det regionale miljø- 
tilskuddet og er ikke lenger mulig å søke på: 
miljøavtale og enkeltstående automatisk fre-
da kulturminner.

Skoltebyen i Neiden FOTO: TOM ANDREAS HÆTTA

1.Viktig informasjon om søknadsomgangen 2021
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Foreløpige satser for 2021
Det er Statsforvalteren som fastsetter tilskudds-
satsene etter råd fra faglaga. 

De foreløpige satsene for 2021 er lik de endelige 
satsene fra 2020. 

Du finner tilskuddssatsene under beskrivelsen 
av hver enkelt tilskuddsordning. 

En fullstendig oversikt over alle satsene finner 
du også på www.statsforvalteren.no/tf/rmp. 

Kulturlandskap i Kvæfjord FOTO: Kvæfjord kommune
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2. Regionale miljøtilskudd
 
Totalt er det 20 tilskuddsordninger du kan søke 
på, fordelt på de åtte miljøtemaene. Gårdbruke-
re kan søke på alle tilskuddsordningene som er 
beskrevet i dette kapittelet. 

Vil du lese mer om § 5, tilskudd til drift av beite-
lag, kan du gå til kapittel 3.

2.1. Kulturlandskap

I miljøtema kulturlandskap er det fem tilskudds-
ordninger du kan søke på. Målet er å ivareta 
jordbrukets kulturlandskap utover det du oppnår 
gjennom nasjonale ordninger.

§ 4 Drift av bratt areal 

Formålet med ordningen er å stimule-
re til drift av bratt areal for å holde areale-
ne i hevd og ivareta åpent kulturlandskap. 

Dette er kravene for å søke:

• Hellinga må være 1:5 eller brattere. 

• Arealet må være fulldyrka, overflatedyrka 
eller innmarksbeite. 

• Du må gjødsle og slå arealet. Beiting alene 
gir ikke tilskudd. 

• Innmarksbeite skal gjødsles og skjøttes ved 
pussing og/eller fjerning av ugras i tillegg til 
beiting.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 175 kroner per dekar. 
Du kan få tilskudd for inntil 50 dekar bratt areal.  
  
§ 6 Beiting av verdifulle jordbruks- 
landskap i innmark

Formålet med tilskuddet er å stimulere til beiting 
av verdifulle jordbruksarealer for å holde area-
ler i hevd, samt bevare jordbrukspreget og åpent 
landskap. 

I Troms gjelder tilskuddet for landbruks- 
regionen kystbygder Troms som er definert i   
www.nordatlas.no.

På www.statsforvalteren.no/tf/rmp finner du kart- 
utsnitt av det aktuelle området. Her finner du 
også en veiviser til hvordan du kan åpne kartet 
i NordAtlas og zoome inn på aktuelle områder. 

I Finnmark gjelder tilskuddet for gårdsbruk uten 
helårs veiforbindelse, og for arealer som ligger 
ytterst ved havet eller minimum 200 meter over 
havet i følgende områder:

• Kautokeino
• Loppa 
• Hammerfest 
• Måsøy 
• Nordkapp 
• Berlevåg 
• Båtsfjord 
• Vardø 
• Øyene Seiland, Stjernøya og Sørøya, 
• Veidnesklubben i Lebesby 
• Nordkynhalvøya 
• Langfjorden i Gamvik kommune 
• Områdene i Vadsø kommune øst for Vadsø 

by.

Dette er kravene for å søke: 

• Du må ha driftssenter i et av områdene som 
er listet opp ovenfor.  

• Du må ha areal som er fulldyrka, overflate-
dyrka eller innmarksbeite.  

• Du må ha dyr på beite på arealene i mini-
mum 5 uker.  

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Du kan ikke få tilskudd etter både § 6 og § 8 til 
samme areal. Den foreløpige satsen er 60 kroner 
per dekar. Du kan få maksimalt 50 000 kroner.

FOTO: Kvæfjord kommuneKulturlandskap i Kvæfjord
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§ 7 Beiting av verdifulle jordbruks-
landskap i utmark 
                                                      
Formålet med tilskuddet er å stimulere til beiting 
i verdifulle jordbrukslandskap for å holde area-
lene i hevd og bevare jordbrukspreget og åpent 
landskap. Beiting kan også ivareta kulturbetinget 
naturmangfold i utmark. 

Verdifulle jordbrukslandskap er er områder med 
kulturlandskapsverdier skapt av langvarig tradi-
sjonell jordbruksdrift. 

Forskriften har fire definisjoner på hva som er 
verdifulle jordbrukslandskap i utmark. 

Du kan søke på tilskudd til beite på en eller flere 
av disse områdene:  

a) Verdifulle utmarksareal i Utvalgte kulturland-
skap i jordbruket (UKL).

b) Arealer uten helårs veiforbindelse. 
Du kan også søke på tilskuddet for beite områ-
der der du er avhengig av ferge eller båt for å 
komme frem. 

c) Bygdenære områder: 
Tilskuddet kan gis til beiting på varig kulturbeite 
som er inngjerdet, og som ikke er tilskuddsbe-
rettiget som innmarksbeite innen produksjons-
tilskudd. Beitemarka skal avgrenses, enten ved 
naturlig avgrensing, eller med gjerde tilpasset 
dyreslaget. Naturlig avgrensing kan være strand, 
elv og berg. Luftegårder er ikke tilskuddsberetti-
get. 

Bygdenær beitemark synes godt i kulturlandska-
pet. I tillegg til å bevare kulturlandskapet bidrar 
bygdenært utmarksbeite til å skjerme innmarks-
arealer for uheldig beite sent i vekstsesongen. 
Lengre periode med gårdsnært beite legger 
også til rette for et bedre tilsyn med dyrene og vil 
dermed kunne være med å bidra til reduserte tap 
av beitedyr til rovvilt.

Beitemarka må ikke være mer enn 5 km fra 
driftssenteret

d) Transport av dyr til vanskelig tilgjengelig beite-
områder langs kysten. 
Du kan søke på dette tilskuddet hvis du trans-
porterer dyra med båt, eller mer enn 30 kilometer 

langs vei, fra driftssenteret til slippstedet. 
Dette er kravene for å søke:

• Du må ha dyr på beite på de aktuelle areale-
ne i minimum 5 uker. 

• Du må tilpasse beitetrykket slik at verdiene 
på arealet opprettholdes eller øker. 

• Du kan ikke få tilskudd for beiting i områder 
som er prioriterte forvaltningsområder for 
gaupe, jerv eller bjørn.

Søker du om tilskudd for dyr som beiter i fle-
re områder i denne ordninga? 
I søknadsskjemaet må du passe på at du legger 
inn det totale antallet dyr som har beitet i de ulike 
områdene. Hvis du for eksempel har 50 småfe 
på beite i bygdenære områder (bokstav c), og 
du frakter 200 småfe til beite på ei øy (bokstav 
d), så skal du fylle inn 250 småfe i søknadsskje-
maet. 

I søknadsskjemaets kommentarfelt skriver du 
hvor mange dyr som har beitet på hvilket områ-
de.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 30 kroner per småfe og 
90 kroner per hest eller storfe som beiter på are-
aletpå beite. Du kan maksimalt få 50  000 kroner. 
 

§ 8. Slått av verdifulle  
jordbrukslandskap 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til slått 
av verdifulle jordbruksarealer for å holde area-
ler i hevd, samt bevare jordbrukspreget og åpent 
landskap. 

 
Tilskuddet gjelder for følgende områder:
I Troms gjelder tilskuddet for landbruks-
region kystbygder Troms som er definert i  
www.nordatlas.no.

På www.statsforvalteren.no/tf/rmp finner du kar-
tutsnitt over landbruksregionen. Her finner du også 
en veiviser til hvordan du kan åpne kartet i Nord 
Atlas og zoome inn på aktuelle områder. 
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I Finnmark gjelder tilskuddet for gårdsbruk uten 
helårs veiforbindelse og for arealer som ligger 
ytterst ved havet eller minimum 200 meter over 
havet i følgende kommuner: 

• Kautokeino
• Loppa
• Hammerfest 
• Måsøy 
• Nordkapp 
• Berlevåg 
• Båtsfjord
• Vardø
• Øyene Seiland, Stjernøya og Sørøya 
• Veidnesklubben i Lebesby 
• Nordkynhalvøya 
• Langfjorden i Gamvik kommune 
• Områdene i Vadsø kommune øst for Vadsø 

by.

Dette er kravene for å søke:

• Du må ha driftssenter i et av områdene som 
er listet opp ovenfor.  

• Arealet må være fulldyrka eller overflate- 
dyrka.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Du kan ikke få tilskudd etter både § 6 og § 8 
til samme areal. Den foreløpige satsen er 120 
kroner per dekar. Du kan få maksimalt 50 000 
kroner.

§ 9 Skjøtsel av åkerholmer og  
gårdsdammer

Formålet med tilskuddet er å ivareta og hindre 
gjengroing av åkerholmer og gårdsdammer som 
er viktige elementer i kulturlandskapet. Åkerhol-
mer og gårdsdammer har ofte et rikt biologisk 
mangfold. Tiltaket innebærer slått, rydding eller 
beiting. Med slått og rydding menes å fjerne gras 
og vegetasjon for å beholde et åpent preg. 

Dette er kravene for å søke:

• Du må fjerne avfall etter rydding for å unngå 
gjødslingseffekt fra planterester og kvister. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vent til etter 15. juli med slått og beite slik at 
plantene rekker å frø seg. 

• Du må ikke gjødsle, sprøyte eller bearbeide 
jorda.  

• Hvis du har gamle frittstående trær med be-
tydning for kulturlandskapet på åkerholmen, 
skal du la de stå. 

• Du må bevare kulturminner på området. 
Dette kan være for eksempel gamle stein-
gjerder.  

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 500 kroner per åkerhol-
me eller gårdsdam.

FOTO: ARNE JOHANSONBlomstereng
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2.2 Biologisk mangfold

I miljøtema biologisk mangfold er det tre til-
skuddsordninger du kan søke på. Formålet med 
tiltakene under biologisk mangfold er å ivareta 
utvalgte og trua naturtyper og biologisk verdifulle 
arealer i jordbruket. Det er også et mål å tilrette-
legge for fugl som er avhengige av hekking og 
beiting i tilknytning til jordbruksarealer. 
 
§ 10 Slått av slåttemyr og slåttemark

Formålet med tilskuddet er å stimulere til slått av 
de utvalgte naturtypene slåttemyr og slåttemark 
for å ivareta eller forbedre naturtypen.

Dette er kravene for å søke:

• Du må bruke redskap som ljå, traktor eller 
lett slåmaskin med slåttekniv eller kantklip-
per. 

• Du må frakte bort gresset, gjerne ved raking, 
slik at slåttemarka ikke blir gjødslet. 

• Du bør bakketørke gresset noen dager eller 
hesje slik at frøene får modnet og ramler av 

• Du må vente med slåtta til plantene har 
frøsatt seg i siste halvdel av juli eller august, 

jamfør lokal tradisjon. Du bør bakketørke 
gresset noen dager eller hesje slik at frøene 
får modnet og ramler av. 

• Du kan ikke gjødsle eller bruke plantevern-
midler, pløye eller harve arealet. 

• Hvis slåttemarka/-myra har plantearter som 
tåler beiting må du gjerne ha dyr på beite 
der om høsten.  

• Du må passe på at beitetrykket ikke blir for 
stort, og du må tilpasse beitinga til plantene 
som finnes på arealet.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 1750 kroner per dekar. 
Du kan maksimalt få utbetalt 30 000 i tilskudd. 

§ 11 Skjøtsel av biologisk verdifulle 
arealer

Formålet med tilskuddet er å stimulere til slått 
eller beite av arealer med særlig verdi for plante- 
og dyrelivet opparbeidet gjennom tidligere tiders 
jordbruksdrift.

 

FOTO: ARNE JOHANSONEngsoleie
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Dette er kravene for å søke:
• Du kan ikke gjødsle, bruke plantevernmidler, 

pløye eller harve arealet. 

• Du må sørge for at beitinga starter tidlig i 
sesongen og beitetrykket må være tilstrek-
kelig til å etablere og vedlikeholde typisk 
beitemarksflora.

Tilskuddet gjelder for områder hvor de bio- 
logiske verdiene er registrert eller under registre-
ring i Naturbase eller Artsdatabasen som helhet-
lig eller utvalgt kulturlandskap, naturbeite, slåtte-
myr eller slåttemark.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 1 000 kroner per dekar 
slått og 750 kroner per dekar beite. Du kan mak-
simalt få utbetalt 30 000 kroner i tilskudd.
 
§ 12 Tilrettelegging av hekke- og  
beiteområder for fugl

Formålet med tilskuddet er å ivareta dverggås, 
sædgås og makrellterne som er avhengige av 
hekking og beiting i tilknytning til jordbruksare-
aler. Du kan også få tilskudd til å tilpasse drifta.

Tilskuddet kan gis for å ivareta hensynet til de 
truede artene dverggås og sædgås i deler av 
kommunene Alta, Porsanger, Nesseby og Vadsø 
og makrellterne i Gratangen kommune.

Det kan gis tilskudd til jordbruksarealer hvor dis-

se artene beiter eller hekker i betydelig grad.
Tilskuddet er begrenset til utvalgte arter og for 
utvalgte områder: 

Dverggås og sædgås i:
• Alta kommune: Årøya. 

• Porsanger kommune: Kistrand til Kistrand-
nes, Stabbursnes og Børselv til Børselvnes. 

• Nesseby kommune: Sirddagohppi, 
Vestrelv-området og Bunes til Bergeby. 

• Vadsø kommune: Kariel til Paddeby, Kram-
penes og Skallelv.

Makrellterne i Strandeng i Gratangen kommune:

Dette er kravene for å søke.

• Du må melde fra til kommunen så snart bei-
tingen starter. 

• Du må dokumentere beitinga med bilder og 
kart 

• Du må loggføre beitinga. Loggen skal føres 
fortløpende og inneholde dato, omtrentlig 
antall, hvilket skifte og arealstørrelse på 
skiftet.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 500 kroner per dekar 
med lav tilrettelegging. Du kan maksimalt få ut-
betalt 30 000 kroner for dette tiltaket. 

FOTO: JAN HARALD TOMASSENBeitende gjess på innmark.
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2.3 Kulturminner og kulturmiljøer

I miljøtema kulturminner og kulturmiljøer er det 
fire tilskuddsordninger du kan søke på. Målet er 
å holde ved like synlig spor i landskapet etter tid-
ligere tiders jordbruksdrift og bosetting, for ek-
sempel gravminner og rydningsrøyser, og bidra 
til å opprettholde tradisjonelle driftsformer som 
seterdrift.  

Du kan søke om SMIL-tilskudd til å utarbeide 
skjøtselsplaner. Skjøtselsplanen kan du bruke i 
alle tilskuddsordningene som krever skjøtsels-
råd: 

• § 14, skjøtsel av automatisk freda  
kulturminner. 

• § 15, skjøtsel av steingjerder og bakkemurer 

• § 16, skjøtsel av kulturhistoriske områder. 

Kommunene har egne tiltaksstrategier for 
SMIL-ordninga. Ta kontakt med kommunen for 
å finne ut om det er mulig å få tilskudd til større 
vedlikehold av kulturminner der du bor. 

§ 13 Drift av seter

Formålet med tilskuddet er å stimulere til drift av 
seteranlegg. Seterdrift med beitedyr bidrar til å 
holde arealer åpne, er gunstig for det biologiske 
mangfoldet og er viktig for formidling av tradisjon 
og kulturarv.  

Det kan gis tilskudd for drift av seteranlegg med 
melkeproduksjon. En seter er et anlegg knyttet 
til beiteområde i utmark eller spesielt kultiverte 
områder for beiting som for eksempel overflate-
dyrka eller fulldyrka eng. 

Dette er kravene for å søke:

• Du må ha melkeproduksjon på setra i minst 
6 uker. 

• Du må ha nødvendige godkjenninger eller 
tillatelser for den virksomheten som foregår 
på setra. 
 

• Du må levere melk til meieri eller viderefor-
edle melk på setra. 

• Du må oppgi antall deltakere på setra 

• Du må merke av setra i et kart som du sen-
der inn sammen med søknaden. 

• Produksjonen må være minimum 45 liter 
kumelk eller 25 liter geitmelk.

 
Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 50 000 kroner per seter. 
Det betyr at hvis du har andel i en fellesseter, vil 
tilskuddsbeløpet deles likt mellom medlemmene. 
Samdrifter regnes som et foretak, og kan setre 
alene eller være med i en fellesseter. 

§ 14 Skjøtsel av automatisk freda  
kulturminner

Formålet med tilskuddet er å stimulere til skjøtsel 
av automatisk freda kulturminner for å holde de 
synlige i kulturlandskapet. Skjøtselen skal være 
manuell slått eller beiting, og skal ikke skade 
kulturminnet. Kulturminnet må ligge slik til at det 
er en naturlig del av jordbrukslandskapet som 
skjøttes. 

Her kan du lese mer om hvilke kulturminner som 
er automatisk freda. 

I Riksantikvarens tjeneste www.kulturminnesok.
no kan du finne ut om kulturminnene på jord-
bruksarealet ditt er automatisk freda.

Ta kontakt med kulturminneforvaltninga i fylkes-
kommunen eller på Sametinget for å få skjøts-
elsråd. De kan også hjelpe deg med å regne ut 
hvor stort areal som skal skjøttes.

Dette er kravene for å søke:

• Kulturminnet må være automatisk freda, og 
ligge på eller grense til jordbruksareal. 

• Du må følge skjøtselsrådene du har fått fra 
kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen 
eller Sametinget. 

• Du må gjennomføre skjøtselen slik at kultur-
minnet er synlig i jordbrukslandskapet. 

• Du må holde kulturminnet ryddig og fritt 
for søppel, og det skal være tilgjengelig for 
allmenheten. 
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• Du må dokumentere tiltaket med beskrivelse 
og foto før og etter gjennomføring. 

• Du må merke kulturminnet av på kart og du 
må oppgi antall kulturmidder i søknaden. 

• Skjøtselen må ikke skade kulturminnet, jam-
før kulturminneloven §3. 

• Beitinga skal ikke gi tråkkskader og du må 
sørge for så jevn beiting som mulig. 

• Bygninger omfattes ikke av denne ordninga.

• Skjøtselen skal følge skjøtselsråd for om-
rådet. Hvis du allerede har fått utarbeidet 
skjøtselsplan, skal du følge denne. Hvis 
du ikke har skjøtselsplan, må du kontakte 
fylkeskommunen eller Sametinget for å få 
skjøtselsråd for det aktuelle området. 

Bygninger omfattes ikke av denne ordningen.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 1 750 kroner per dekar 
slått og 1 250 kroner per dekar beite. Du kan få 
maksimalt 30 000 kroner. 

§ 15 Skjøtsel av steingjerder og  
bakkemurer

Formålet med tilskuddet er å stimulere til skjøtsel 
av kulturminner slik at de holdes vedlike og er 
synlige i kulturlandskapet. 

Dette er kravene for å søke:
 
• Du kan motta tilskudd til skjøtselen i form 

av slått, beiting eller rydding av vegetasjon 
rundt kulturminnet og til mindre reparasjoner 
av bakkemurer/steingjerder. 

• Du må følge skjøtselsrådene du har fått fra 

kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen 
eller Sametinget. 

• Du må gjennomføre skjøtselen slik at kultur-
minnet er synlig i jordbrukslandskapet.

• Skjøtselen må ikke skade kulturminnet, jam-
før kulturminneloven § 3.  

• Steingjerdet eller bakkemuren må ligge på 
eller grenser til jordbruksarealer. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 15 kroner per meter. 
Du kan maksimalt få 10 000 kroner.

FOTO: ARNE JOHANSONKulturlandskap
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§ 16 Skjøtsel av kulturhistoriske  
områder

Formålet med tilskuddet er å opprettholde kultur-
landskap eller kulturmiljø med særskilte kultur-
historiske verdier. 

Tilskuddsordninga omfatter:

• Områder som er vedtatt freda etter kultur-
minneloven.

• Utvalgte områder innenfor Kulturhistoriske 
landska av nasjonal interesse 

• Områder som er utvalgt etter kommunale og 
regonale kulturminneplaner. 

Du kan få tilskudd til årlig vedlikehold av gårdens 
kulturminner og kulturmiljø innenfor de område-
ne som er nevnt ovenfor. 

Aktuelle kulturminner i landbruket kan være bo-
plasser, fangstanlegg, rydningsrøyser, ferdsels-
veier og lignende. Begrepet kulturmiljø betyr et 
område der det finnes flere kulturminner samlet, 
for eksempel et gravfelt med mange gravrøyser. 
 
Ta kontakt med kulturminneforvaltninga i fylkes-
kommunen eller Sametinget for å avklare hvilke 
arealer du kan søke tilskudd for. De gir deg også 
råd for hvordan skjøtselen skal gjennomføres.

Dette er kravene for å søke:

• Du må følge skjøtselsrådene du har fått fra 
kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen 
eller Sametinget.

• Du må avklare med fylkeskommunen eller  
Sametinget hvilke arealer du kan søke til-
skudd for. 

• Du må dokumentere tiltaket med beskrivelse 
og foto før og etter gjennomføring. 

• Du må tilpasse beitetrykk  og -tidspunkt for 
best mulig å ivareta kulturminnet. Beiting, 
slått eller rydding av jordbruksarealer må 
gjennomføres slik at områdets kulturhistoris-
ke preg blir tatt vare på. 

• Skjøtselen må ikke skade kulturminnet, jam-
før kulturminneloven §3. 

• Bygninger omfattes ikke av denne ordnin-
gen. Steingjerder og bakkemurer omfattes 
av §15. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 1 500 kroner per de-
kar slått og 1 000 kroner per dekar beite. Du kan 
maksimalt få utbetalt 50 000 kroner i tilskudd.

Gammel driftsvei og løe ved Skallneset i Vadsø
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2.4. Friluftsliv

Miljøtema friluftsliv  har et tilskudd, vedlikehold 
av turstier i jordbrukslandskapet. Målet er å 
ivareta allmenhetens tilgang jordbrukets kultur-
landskap.

§ 17 Vedlikehold av turstier i jord-
brukslandskapet. 

Formålet med tilskuddet er å holde turstier i jord-
brukslandskapet åpent.  Stiene må lede til kultur-
minner eller miljø- eller friluftsområder. 
Du kan få tilskudd for vedlikehold og merking av 
turstier, men kun for den delen av stien som går 
over eller ligger inntil dyrka mark. 

Traktorveier er ikke tilskuddsberettiget. En sti er 
et smalt oppgått tråkk i terrenget, som primært 
brukes av dyr eller mennesker

Dette er kravene for å søke:
• Turstien må grense til eller ligger på fulldyr-

ka/overflatedyrka jord eller innmarksbeite. 

• Stien skal være åpne for alminnelig ferdsel. 
• Du må sørge for at stien er godt merka og 

eventuelt skiltet i terrenget.
• Du må holde vegetasjonen nede og stien 

åpen og tilgjengelig. Adkomst, porter,  

gjerdeklyv og annen tilrettelegging skal ved-
likeholdes ved behov. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er kroner 45 per meter. 
Du kan få maksimalt 10 000 kr i tilskudd.

2.5. Avrenning til vann

I miljøtema avrenning til vann er det en tilskudds-
ordning du kan søke på, kantsone i eng.
Mellom jordbruksareal og vassdrag med års- 
sikker vannføring må det være vegetasjonsso-
ner på minst 2 meter. Vegetasjonssonen skal 
være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til 
vann under normal vannføring. 

Vannressursloven stiller krav om at det skal 
være et naturlig vegetasjonsbelte som motvirker 
avrenning og gir levested for planter og dyr langs 
bredden av vassdrag med årssikker vannføring. 

Du kan søke om SMIL-tilskudd til etablering av 
vegetasjonssoner. Ta kontakt med kommunen 
for å finne ut mer. 

FOTO: OSKAR PUSCHMANN, NIBIO
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§ 18 Kantsone i eng

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at  
grasarealer som grenser til jordbrukspåvirka 
vassdrag, ikke blir gjødsla eller sprøyta. 

Du kan få tilskudd for å etablere en kantsone i 
enga i tilknytning til vegetasjonssonen langs 
vassdraget. Kantsonen skal ikke gjødsles eller 
sprøytes.

Dette kan redusere avrenninga til vassdraget slik 
at vannkvaliteten blir bedre. Kantsonen er et til-
legg til vegetasjonssonen langs vassdraget.
Tilskuddsordninga er geografisk avgrensa. Kun 
de som bor i prioriterte områder kan søke på det-
te tilskuddet.
  
Du finner oversikt over godkjente områder på 
www.statsforvalteren.no/tf/rmp

Dette er kravene for å søke:

• Avstanden mellom vassdraget og den 
ugjødsla kantsonen kan maksimalt være 30 
meter. 

• Kantsonen må være minimum fire meter 
bred. 

• Tilskuddet gjelder kun for eng.  

• Gras-arealet må grense mot vassdrag, 
vannforekomst eller brakkvannspoll i de 
prioriterte områdene. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd? 
Den foreløpige satsen er 30 kroner per meter. 
Du kan maksimalt få 50 000 for dette tiltaket. 

FOTO: ARNE JOHANSONGrasslått i Finnmark
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2.6. Utslipp til luft

Formålet med tilskuddene under utslipp til luft er 
å stimulere til gjødslingsmetoder som reduserer 
utslipp av ammoniakk og lystgass. 

Det er fire tilskuddsordninger i dette miljøtema-
et. Tilskudd til spredning av husdyrgjødsel med 
tilførselsslange må kombineres med en eller fle-
re av de andre tilskuddsordningene. Hver opp-
merksom på at de øvrige tilskuddsordningene 
ikke kan kombineres på samme areal. 

Du kan søke om SMIL-tilskudd til dekke av gjød-
sellager. Ta kontakt med kommunen for å finne 
ut mer. 

§ 19 Spredning av husdyrgjødsel om 
våren eller i vekstsesongen

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at hus-
dyrgjødsel og biorest blir spredd på et mest mu-
lig gunstig tidspunkt. Dette er viktig for å få best 
mulig opptak av næringsstoffer i avling, redusere 
forurensning av vann og utslipp til luft.

Dette er kravene for å søke:

• Du må spre all husdyrgjødsla før 15. august. 

• Arealet skal slås eller beites etter siste 
spredning. 

• Du kan bare få tilskudd dersom du sprer all 
husdyrgjødsla om våren eller i vekstseson-
gen.

• Ordninga gjelder for både åker og eng. 

• Det må være minimum 5 kilo total-nitrogen i 
husdyrgjødsla per dekar.

Du kan ikke få tilskudd hvis du sprer husdyr-
gjødsel etter 15. august.  I forskrifta står  det at 
«tilskudd kan bare gis dersom all husdyrgjødsel 
som foretaket disponerer spres om våren eller i 
vekstsesongen». Det betyr at du må være ferdig 
med å spre hudyrgjødsel innen 15. august. 

Dette gjelder uavhengig av om du sprer husdyr-
gjødsla på ditt eget areal, eller om du også sprer 
på andres areal. 

Husdyrgjødsla skal spres i samsvar med gjøds-
lingsplanen din. Det er derfor ikke et krav om at 
all husdyrgjødsel du har på lager må spres for at 
du skal kunne få tilskudd.

Det samme arealet kan ikke danne grunnlag for 
tilskudd til:

• §19, spredning av husdyrgjødsel i vår/vekst-
sesong. 

• §20, nedlegging/nedfelling. 

• §21, spredning av husdyrgjødsel med rask 
nedmolding.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 46 kroner per dekar. Du 
kan maksimalt få tilskudd for 500 dekar.

FOTO: JAN HARALD TOMASSENNRF-kalver
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§ 20 Nedfelling eller nedlegging  
av husdyrgjødsel 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at hus-
dyrgjødsel og biorest blir lagt rett ned på jorda 
(nedlegging) eller blandet direkte i jordsmonnet 
(nedfelling) i stedet for tradisjonell breispredning 
med gjødselkanon eller lignende. 

Dette er kravene for å søke:

• Du må spre all husdyrgjødsla innen 15. 
august. 

• Arealet skal slås eller beites etter siste 
spredning. 

• Du skal ha gjødslingsplan og skiftenoterin-
ger som viser sprededato og gjødselmengde 
spredd per dekar. 

• Husdyrgjødsel og biorest som er spredd ved 
nedlegging i åpen åker må du molde ned 
innen to timer. 

Du kan ikke få tilskudd hvis du sprer husdyrgjød-
sel etter 15. august. I forskrifta står det at siste 
frist for spredning er 15. august. Det betyr at du 
må være ferdig med å spre husdyrgjødsel innen 
15. august. Dette gjelder uavhengig av om du 
sprer husdyrgjødsla på ditt eget areal, eller om 
du også sprer på andres areal.

Husdyrgjødsla skal spres i samsvar med gjøds-
lingsplanen din. Det er derfor ikke et krav om at 
all husdyrgjødsel du har på lager må spres for at 

du skal kunne få tilskudd.

Det samme arealet kan ikke danne grunnlag for 
tilskudd til: 
• § 19, spredning i av husdyrgjødsel i vår/

vekstsesong 
• § 20, nedlegging/nedfelling
• § 21spredning av husdyrgjødsel med rask 

nedmolding.

Det må være minimum 5 kilo total-nitrogen i hus-
dyrgjødsla per dekar.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 100 kroner per dekar. 
Du kan maksimalt få tilskudd for 500 dekar. 
 
§ 21 Spredning av husdyrgjødsel  
med rask nedmolding

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at hus-
dyrgjødsel og biorest blir blandet inn i jordsmon-
net raskt etter spredning. 

• Du må spre all husdyrgjødsla før 15. august. 

• Arealet skal slås el-
ler beites etter siste spredning. 

• Du skal ha gjødslingsplan og skif-
tenoteringer som viser sprededa-
to og gjødselmengde spredd per dekar. 

• Husdyrgjødsel og biorest må harves eller pløy-
es ned innen to timer etter overflatespredning. 

FOTO: JAN HENRIKSENNedlegging av husdyrgjødsel med tilførselsslange.
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• Det må være minimum 5 kilo total-nitrogen i 
husdyrgjødsla per dekar.

Du kan ikke få tilskudd hvis du sprer husdyrgjød-
sel etter 15. august. 
I forskrifta står det at siste frist for spredning er 
15. august. Det betyr at du må være ferdig med 
å spre husdyrgjødsel innen 15. august. 
Dette gjelder uavhengig av om du sprer husdyr-
gjødsla på ditt eget areal, eller om du også sprer 
på andres areal. 

Husdyrgjødsla skal spres i samsvar med gjøds-
lingsplanen din. Det er derfor ikke et krav om at 
all husdyrgjødsel du har på lager må spres for at 
du skal kunne få tilskudd.

Det samme arealet kan ikke danne grunnlag for 
tilskudd til: 
• § 19, spredning i av husdyrgjødsel i vår/

vekstsesong.  

• § 20, nedlegging/nedfelling. 

• § 21, spredning av husdyrgjødsel med rask 
nedmolding. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 100 kroner per dekar. 
Du kan maksimalt få tilskudd for 500 dekar.
 
§22 Spredning av husdyrgjødsel  
med tilførselsslange

Formålet med tilskuddet er å stimulere til bruk av 
tilførselsslager for spredning av husdyrgjødsel 
og biorest for å redusere jordpakking. 
Dette er kravene for å søke:

• Du må bruke tilførselsslange i kombinasjon 
med et eller flere av disse tilskuddene: § 19 
spredning i vår/vekstsesing, § 20 nedfelling/
nedlegging, eller § 21 rask nedmolding. 

• Du må spre husdyrgjødsla før 15. august. 

• Du må kunne dokumentere bruk av tilførsel-
slange.

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 50 kroner per dekar. Du 
kan maksimalt få tilskudd for 500 dekar. 

2.7.  Plantevern

Miljøtema friluftsliv  har et tilskudd, ugrasbe-
kjempelse i radkulturer. Målet er å stimulere til 
bruk av andre metoder for ugrasbekjempelse 
enn bruk av kjemiske plantevernmidler. 

§ 23. Ugrasbekjempelse i radkulturer

Formålet med tilskuddet er å stimulere til meto-
der for å fjerne ugras uten bruk av plantevern-
midler. Det kan gis tilskudd for mekanisk ugras-
bekjempelse eller flamming i radkulturer.  
 
Det gis ikke tilskudd hvis du bruker ugrasmidler 
før høsting, unntatt ved nedsviing av potetris.  
Tilskuddet dekker ikke arealer som Debio har 
klassifisert som karensareal eller økologisk dre-
vet areal.

Dette er kravene for å søke: 

• Du må bekjempe frøugras på arealet minst 
en gang i vekstsesongen.  

• Du må føre skiftenotater for arealer som er 
ugrasbekjempa. Notatene skal inneholde 
dato for utført bekjemping, ugrasart og ugra-
sets utviklingsstadium.  

• Du skal ikke bruke kjemiske ugrasmidler på 
arealet før høsting. Ordningen er ikke til hin-
der for sprøyting mot kveke etter innhøsting.

• Arbeidet skal foregå på en måte og på ei tid 
som gir tilfredsstillende effekt på ugraset. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 60 kroner per dekar for 
mekanisk ugrasbekjempelse eller flamming. Du 
kan maksimalt få utbetalt 50 000 kroner.

2.8. Klimarådgivning

I miljøtema klimarådgivning er det en tilskudds-
ordning du kan søke på. Tilskuddet er nytt av 
året. 

§ 24 Klimarådgivning

Formålet med tilskuddet til klimarådgivning er å 
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stimulere til kunnskapsoppbygging rundt klima-
gassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning i 
jordbruket. Du kan få tilskudd til å delta på klima-
rådgiving. 

Klimarådgivninga kan foregå gruppevis eller en-
til-en. Resultatet av rådgivninga skal være at du 
får utarbeida en tiltaksplan for klimatiltak i jord-
bruksproduksjonen på din gård. 

Innholdet i klimarådgivningen skal være godkjent 
av Landbruksdirektoratet. 
Liste over godkjente klimarådgivere finner du på  
www.statsforvalteren.no/tf/rmp. 

Du kan få tilskudd for klimarådgivning som er 
gjennomført i perioden fra 15. oktober forrige år 
til 15. oktober i søknadsåret. Du kan bare få til-
skudd til klimarådgivning en gang per år.

Dette er kravene for å søke:

• Du må delta på klimarådgiving med en god-
kjent klimarådgiver. 

• Du må legge ved tiltaksplan som er utarbei-
da med bakgrunn i gjennomføret klimarådgi-
ving. 

• Du må legge ved kvittering på at klimarådgi-
vinga er betalt. 

Hvor mye kan jeg få i tilskudd?
Den foreløpige satsen er 6 000 kroner for en-til-
en rådgivning i husdyrproduksjoner, 4 000 kro-
ner for en-til-en rådgivning i planteproduksjoner 
og 2 000 kroner for grupperådgivning

3. Drift av beitelag
Formålet med ordninga er å stimulere til samar-
beid for å utnytte beiteressursene i utmark på en 
god måte og forebygge tap av dyr. Samarbeidet 
kan gjelde tilsyn, sanking og ettersyn og vedlike-
hold av gjerder og installasjoner.  

Beitelaget skal kartfeste det faktiske området dy-
rene har beitet i. Det vil si at beitelaget må de-
finere hvilke områder dyrene faktisk har beitet i. 
Karttegningene skal være troverdig og oppdatert 
og det oppgitte beiteområdet skal ikke overlappe 
med andre beitelag i nærområdet. 

Det er ikke tilstrekkelig at beitelaget oppgir for 
eksempel en hel kommune som sitt beiteom-
rådet. Dette er viktig fordi kart fra beitelagene 
brukes til å produsere nasjonale kart som viser  

Høsting av bygg i Finnmark FOTO: ARNE JOHANSON
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beitetrykket i ulike områder. 
Kartene er samlet i Informasjonssystem for bei-
tebruk i utmark (IBU). 
 
På https://www.nibio.no/tema/landskap/
kart-over-beitebruk-og-seterdrift er alle beitelag 
som får støtte gjennom regionale miljøtilskudd 
kartfestet. 

IBU er laget i samarbeid mellom Statsforvalterne 
og NiBio. 
I tillegg til kartet er det samla historisk statistikk 
fra organisert beitebruk. Beitelagskartet skal gi 
oversikt over beitenæringa sin arealbruk.

Det er særlig egna i arbeid med kommunale  
beiteplaner. 

Grensene følger ikke detaljerte eiendoms- og 
beiterettsgrenser, men viser områder som nor-
malt blir brukt av organiserte beitelag. 
Grensene er ikke juridisk bindende eller gyldig 
som dokumentasjon av beiterett eller som grunn-
lag for å kreve beiteleie.

Dette er kravene for å søke:
Beitelaget må:
• Være registrert i Enhetsregisteret og ha 

minst to aktive medlemmer.

• Kartfeste det faktiske området dyrene har 
beitet i. Kartet leverer du inn når kommunen 
eller Statsforvalteren ber om det. Du skal 
ikke tegne i kart i selve søknaden. 

• Organisere effektivt og forsvarlig tilsyn og 
sanking i beiteområdet.Skal være åpent for 
alle beitebrukere i beiteområdet 

• Føre tilsyn med beitedyra i henhold til regle-
ne i holdforskrifta for det aktuelle dyreslaget 

• Oppgi antall dyr sluppet på og sanket fra 
utmarksbeite. 

• Dyrene må beite på utmarksbeite i minimum 
5 uker.  

• Beitelaget står fritt til å organisere seg innad 
som det passer for beitelaget.

Hvor mye tilskudd får beitelaget?
Tilskuddet beregnes ut fra antall dyr sluppet på 
utmarksbeite. Den foreløpige tilskuddssatsen er 
15 kroner per småfe og 100 kroner per storfe  
eller hest.

Gode pleiere av kulturlandskapet i Porsanger. FOTO: CECILIE HANSEN



22

På de neste sidene kan du lese om klagead-
gang, dispensasjonsmuligheter, hva dine plikter 
er for å opplyse søknaden, om avkorting og tilba-
kebetaling av tilskudd.

4.1. Hvordan søker jeg?
Du må bruke søknadsskjema utarbeidet av 
Landbruksdirektoratet. Du kan levere inn søknad 
fra 15. september. 

Statsforvalteren anbefaler at du søker elektro-
nisk i Altinn. Direktelenke til søknadsskjema fin-
ner du på www.statsforvalteren.no/tf/rmp. Her 
finner du også informasjon om hvordan du leve-
rer inn elektronisk søknad. 

Hvis du trenger hjelp til å fylle ut søknaden din, ta 
kontakt med landbrukskontoret i din kommune. 

Hvis du vil levere inn søknad på papir, må du 
kontakte kommunen. De har tilgang på søknads-
skjema og kan hjelpe deg med utfylling. Du må 
tegne inn tiltakene på kart uavhengig av om du 
leverer søknad elektronisk eller på papir. Du kan 
tegne direkte inn i kart i det elektroniske søk-
nadsskjemaet. 

Søknadsfristen er 15. oktober for regionale mil-
jøtilskudd. For beitelag som søker tilskudd til drift 
av beitelag, er fristen 15. november. 

4.2. Hva skjer hvis jeg leverer inn  
søknaden etter fristen? 
Leverer du etter fristen, reduseres tilskuddet 
med 1 000 kroner per dag inntil 14 dager etter 
at fristen har løpt ut. Hvis du leverer søknaden 
mer enn 14 dager etter fristen blir søknaden din 
avvist.

4.3. Hvem behandler søknaden min?
Det er kommunen som behandler søknaden din 
og som gjør vedtak. Når søknaden din er ferdig-
behandlet, finner du vedtaksbrevet ditt i Altinn. 
Du blir varslet på e-post eller SMS når vedtaks-
brevet ditt er klart i Altinn. Dersom du har søkt på 
papir, får du vedtaksbrevet i posten.

4.4. Hva blir den endelige satsen for de 
ulike tilskuddsordningene? 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark fastsetter 
satsene etter innspill fra faglagene. Satsene som 
er omtalt i denne veilederen er foreløpige. Før 
tilskuddet utbetales fastsetter Statsforvalteren 
endelige satser. Avhengig av hvor mye av pot-
ten som er brukt justeres satsene for å tilpasse 
forbruket.  

Tilskudd gis kun for det året du gjennomfører 
tiltaket. Statsforvalteren kan sette et maksbe-
løp for hvor mye tilskudd du kan få per tiltak.  
Avgrensninger gjøres i samråd med faglagene.  

4. Nyttig informasjon
FOTO: JAN HARALD TOMASSENParti av Målselvdalen
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Alle avgrensningene er angitt i denne veilederen 
under beskrivelsen av hvert enkelt tiltak. 

4.5. Når blir tilskuddet mitt utbetalt?
Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet på 
vegne av kommunen. De fleste tilskuddsmot-
takerne får tilskuddet utbetalt i midten av mars 
2022. 

Hvis kommunen må gjøre ekstra undersøkelser 
i behandlinga av søknaden din kan det ta noe 
lengre tid før du får utbetalt tilskuddet ditt. I slike 
tilfeller skal kommunen informere deg om når du 
kan forvente at tilskuddet ditt kommer på konto-
en din. 

4.6. Hvilke krav stilles til meg som til-
skuddssøker?
Som tilskuddssøker må du sette deg inn i regel-
verket for tilskuddsordningene du søker på. Det 
er ditt ansvar at opplysningene i søknaden din er 
korrekte, og sørge for at du har levert søknaden 
innen fristen. 

Du må oppfylle grunnvilkårene som er oppgitt i  
§ 3 i forskrifta. Hvis kommunen eller Statsforval-
teren ber deg dokumentere opplysningene du 
har gitt i søknaden er du nødt til å legge frem 
dokumentasjonen.

Grunnvilkår: 
For å søke regionale miljøtilskudd må du oppfyl-
le grunnvilkårene i forskrifta § 3 a). 

Det innebærer at: 
1. Du må disponere arealene og dyra du søker 
tilskudd for. Det betyr at du eier, leier eller har 
bruksavtale for arealet og dyrene.  Du bør kunne 
dokumentere dette, men det er ikke et krav. Hvis 
det oppstår tvil om din rett til å disponere areal 
eller dyr, må du dokumentere at du har bruksrett. 

2. Det er kun det foretaket som har gjennomført 
tiltaket som kan søke om tilskudd. Du kan likevel 
leie tjenester eller ansette andre til å gjøre job-
ben. Da må du imidlertid kunne dokumentere at 
foretaket ditt har betalt for tjenesten. 

3. Du må drive vanlig jordbruksproduksjon for 
å motta regionale miljøtilskuddet. Det er det 
samme kravet til vanlig jordbruksproduksjon i 
regionale miljøtilskudd, som det er for produk-
sjonstilskudd. De aller fleste som mottar produk-
sjonstilskudd oppfyller dette kravet. 

4. Foretaket ditt må være registrert i  
Enhetsregisteret. 

Ljåblom FOTO: CECILIE HANSEN
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For å søke om tilskudd til drift av beitelag, må 
beitelaget oppfylle grunnvilkårene i § 3 b).
Det betyr at:

1. Beitelaget må være registrert som samvirke-
foretak eller forening i Enhetsregisteret. 

2. Drifta av beitelaget skal ha som hovedformål 
å samarbeide om fellesløsninger innen beitebruk 
og god utnyttelse av utmarksbeite.

Opplysningsplikt og kontroll
Du plikter å gi korrekte opplysninger i søknaden 
og følge de kravene som stilles til deg i forskrift 
om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Troms 
og Finnmark. Når du søker tilskudd signerer du 
på at opplysningene i søknaden er riktige. 

For de fleste tilskuddsordningene skal du levere 
inn kart som viser hvilke områder du har gjen-
nomført tiltak. I det elektroniske søknadsskjema-
et tegner du inn i kart rett i søknaden. Leverer du 
søknad på papir må du også levere inn kart der 
du har tegnet inn hvilket tilskudd du søker på i 
hvilket område. 

Kommunen kan plukke ut din søknad til kontroll. 
Du plikter å godta kontroll, gi nødvendige opplys-
ninger og hjelpe til med å gjennomføre kontrol-
len. Kontroll av søknaden kan gjøre at saksbe-
handlingen tar lengre tid.  

Når du søker om regionale miljøtilskudd gir du 
samtykke til at kommunen kan gjennomføre 
stedlig kontroll på eiendommen din. En stedlig 
kontroll innebærer at kommunen kommer på be-
faring og kontrollerer om opplysningene du har 
gitt i søknaden er riktige.

Du kan bli bedt om å dokumentere opplysninger 
du har oppgitt i tilskuddssøknaden din. Som til-
skuddssøker har du plikt til å utlevere de opplys-
ningene du blir bedt om. Hvis du ikke leverer de 
opplysningene du blir bedt om kan tilskuddet ditt 
bli redusert. 

Kommunen og Statsforvalteren kan kun be deg 
om dokumentasjon som er relevant for søkna-
den din.

4.7. Jeg er ikke enig i kommunens vedtak, 
hva gjør jeg? 
Hvis du ikke er enig i kommunens vedtak kan du 
klage til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 
Du sender klagen din til kommunen. Kommunen 
ser da på søknaden din på nytt. Hvis kommu-
nen endrer vedtaket sitt, får du utbetalt resten 
av tilskuddet ditt. Hvis kommunen ikke endrer 
vedtaket som du ønsker, sender de klagen din 
til Statsforvalteren som tar en endelig avgjørelse 
i saken. 

4.8. Jeg trenger dispensasjon fra forskrifta, 
hva gjør jeg?
Du kan søke Statsforvalteren om dispensasjon 
fra regelverket. Det er åpning i regelverket for å 
gi dispensasjon i særlig tilfeller. Dette er en sik-
kerhetsventil. Det betyr at du kun kan få dispen-
sasjon fra regelverket hvis det er en helt spesiell, 
uforutsett hendelse uten for din kontroll som gjør 
at du midlertidig ikke oppfyller vilkårene for å få 
tilskudd. 

Hvis du skal søke om dispensasjon sender du 
søknaden din til kommunen. Kommunen vur-
derer søknaden din og anbefaler hvilket vedtak 
Statsforvalteren bør gjøre. Statsforvalteren be-
stemmer om du får dispensasjon. Hvis du ikke 
er enig i Statsforvalterens vedtak kan du klage til 
Landbruksdirektoratet. 

FOTO: JAN HARALD TOMASSENParti av Reisadalen, Nordreisa.
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4.9. Hvilke konsekvenser får det å bryte 
regelverket?
Kommunen kan avkorte eller holde tilbake til-
skuddet ditt hvis du bryter regelverket. Når til-
skuddet avkortes betyr det at tilskuddet ditt blir 
redusert. 

Kommunen kan avkorte tilskuddet ditt hvis du:

• Har gitt uriktige opplysninger i søknaden din. 

• Motsetter deg kontroll. 

• Ikke holder de fristene du får fra kommunen, 
Statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet. 

• Har brutt regelverk for den jordbruksvirk-
somheten du driver. 

• Har brutt bestemmelser i forskrift om gjøds-
lingsplanlegging. 

• Har mangelfull journal over bruk av plante-
vernmidler.

Før kommunen avkorter tilskuddet ditt må kom-
munen gjøre en aktsomhetsvurdering. Hvis du 
har handlet i god tro, kan ikke kommunen avkor-
te tilskuddet ditt. I motsatt fall, kan kommunen 
avkorte tilskuddet hvis de vurderer at du uakt-
somt eller forsettlig har brutt regelverket. Å hand-
le uaktsomt betyr at du burde skjønt at du bryter 
regelverket. Å handle forsettlig betyr at du med 
vilje bryter regelverket. 

Avkorting ved uriktige opplysninger i  
søknaden.
Kommunen kan avkorte tilskuddet ditt hvis du 
uaktsomt eller forsettlig har gitt uriktige opplys-
ninger i søknaden din. 

Vi forventer at du som selvstendig næringsdri-
vende setter deg inn i regelverket for tilskudds-
ordninger du søker på. Det er derfor høy terskel 
for at kommunen kan vurdere at du har gitt urik-
tige opplysninger i god tro.

Avkorting ved brudd på regelverk for jord-
bruksvirksomhet
Kommunen kan avkortet tilskuddet ditt hvis det 
er konstatert at du har brutt regelverk som har 
sammenheng med jordbruksvirksomheten din.

Det er vanligvis brudd på nydyrkingsforskrif-
ten og gjødselvareforskriften som gir grunn-
lag for avkorting. Det er den tilsynsmyndighe-
ten som forvalter det aktuelle regelverket som 
bestemmer hva som er brudd på regelverket.  
Kommunen skal vurdere om det er sammenheng 
mellom regelverksbruddet og det du har søkt til-
skudd for. 

Kommunen kan bare avkorte tilskuddet ditt hvis 
det er en sammenheng mellom tilskuddet og re-
gelverksbruddet. Også her skal kommunen gjø-
re en aktsomhetsvurdering før de kan avkorte 
tilskuddet ditt. 

Kommunen kan avvente utbetaling av hele 
eller deler av tilskuddet.
I stedet for å avkorte tilskuddet har kommunen 
også mulighet til å midlertidig holde tilbake hele 
eller deler av tilskuddet ditt. Det er de samme 
vilkårene som gjelder for å holde tilbake tilskudd 
som det er for avkorting. Kommunen må vurdere 
om dkravene er oppfylt før de holder tilbake  til-
skuddet ditt. 

Kommunen må ta stilling til om dette er en ri-
melig reaksjon. Det kan være særlig aktuelt for 
kommunen å holde tilbake tilskudd hvis du mot-
setter deg kontroll, eller der det er uavklart om 
du har brutt regelverk for jordbruksvirksomheten 
din. 

4.10. Hva skjer hvis jeg får utbetalt tilskudd 
jeg ikke har krav på?
Kommunen, Statsforvalteren eller Landbruksdi-
rektoratet kan kreve at du betaler tilbake feilut-
betalt tilskudd. Før vi kan sende deg et slikt krav, 
må vi vurdere om det er rimelig å kreve at du 
betaler pengene tilbake. 

Vi kan bare kreve at du betaler tilbake tilskudd 
hvis det etter utbetaling viser seg at:

Du likevel ikke oppfylte kravene for å motta til-
skudd, at du har gitt uriktige opplysninger i søk-
naden din, eller hvis kommunen har gjort feil i 
saksbehandlinga som fører til at du har mottatt 
tilskudd du ikke har krav på.

Du har også selv ansvar for å sjekke at du mottar 
riktig beløp.
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Det er to måter du kan betale tilbake tilskudd: 
• Landbruksdirektoratet kan sende deg  

faktura. 

• Vi kan motregne beløpet i seinere tilskudds-
utbetaling.

Vi kan kreve at du betaler renter for tilbakebeta-
lingskravet hvis du ikke betaler ved forfall

Hvis du har opptrådt grovt uaktsomt el-
ler forsettlig, kan vi kreve renter fra tids-
punktet tilskuddet urettmessig ble utbetalt.  

Dette kan for eksempel skje hvis du med vilje har 
gitt gale opplysninger i søknaden din, eller hvis 
du søkte på et tilskudd du visste at du ikke hadde 
krav på. 
Størrelsen på renta følger rentesatsen fastsatt 
av Finansdepartementet, med hjemmel i forsin-
kelsesrenteloven.

Krav fra offentlig myndighet som har sammen-
heng med jordbruksvirksomheten din kan trek-
kes fra tilskuddet.
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