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Hvordan søker du RMP-tilskudd?

Søk elektronisk!
Nå kan du søke regionalt miljøtilskudd elektronisk. Det er enkelt å søke riktig tilskudd for din gård. 
Opplysningene du legger inn i søknaden i år kan hentes fram igjen til neste år. 

Det er trygt å levere søknad på internett, og du får løpende tilbakemelding på om du har fylt ut skjemaet 
riktig. 

Elektronisk søknad er tilgjengelig fra 1. august. Søknaden kan gjenåpnes og endres fram til søknads-
fristen 15. oktober. Hvis søknaden gjenåpnes etter søknadsfristen regnes det som ny innsending med 
dagtrekk for seint innsendt søknad. Elektronisk søknad leverer du i Altinn. Husk å velge å representere 
foretaket ditt og ikke deg selv som person. Det er enklest å gå inn via nettsidene til Landbruksdirekto-
ratet. Du må oppgi kontonummer. Du må også oppgi mobilnummer eller e-postadresse; gjerne begge 
deler. Husk å trykke på «Send inn» etter at søknaden er kontrollert.

Når du søker på arealer og dyr i et annet fylke, må du søke til kommunen i dette fylket og søke på ord-
ningene som gjelder i dette fylket.

Du finner god informasjon med videoer på nettsidene til Landbruksdirektoratet 
www.landbruksdirektoratet.no

Det er fortsatt mulig å levere papirsøknader selv om det gir ekstra arbeid for kommunen. Søknadsskjema 
kan lastes ned fra vår nettside www.fylkesmannen.no/Vestfold eller ved henvendelse til kommunen.
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Regionale miljøtiltak i landbruket 
i Vestfold i 2018
Informasjon om RMP-tilskudd finner du på nettsiden www.fylkesmannen.no/vestfold

Det kan søkes tilskudd til følgende tiltak:

Tiltak mot avrenning, utslipp til luft og Utmålings- Foreløpig Krav Nye tiltak skal
redusert bruk av plantevernmidler enhet sats, kr Miljøinfo. meldes kommunen

Ingen/ Erosjonsklasse 1 Dekar 40  
utsatt Erosjonsklasse 2 Dekar 60  
jord- Erosjonsklasse 3 Dekar 150  
arbeiding Erosjonsklasse 4 Dekar 250   
Fangvekster sådd sammen med vekster Dekar 90   
Fangvekster etter høsting Dekar 250   
Gras på arealer i erosjonsklasse 3 og 4 Dekar 100   
Utsatt omlegging av eng; erosjonsklasse 1 og 2 Dekar 60   
Bruk av tilførselsslanger og slepeslanger Dekar 75 x 
Ugrasharving  Dekar 80 x 
Hypping/radrensing Dekar 150 x 
Flamming   Dekar 150 x 
Grasdekt vannvei i korn og potet/grønnsaker Meter 20 og 30   
Vegetasjonssone i korn og potet/grønnsaker Meter 5 og 20   
 

       
Tiltak kulturlandskap, biologisk mangfold,  Utmålings- Foreløpig Krav Nye tiltak skal
kulturminner og ferdsel enhet sats, kr Miljøinfo. meldes kommunen

Beiting Øyer/holmer Dyreenhet 350 x 
 Verneområder Dyreenhet 300 x 
 Areal med spesielle verdier Dyreenhet 200 x 
 Gravfelt Dekar 350 x x
 Andre aut. fredede kulturminner Dekar 350 x x
Skjøtsel Åkerholmer Antall 400 x 
 Gårdsdammer Antall 800 x 
 Store trær Antall 400 x 
 Slått av biologisk verdifulle arealer Dekar 1500 x 
 Slåttemark Dekar 1500 x 
 Gravfelt Dekar 800 x x
 Andre aut. fredede kulturminner Dekar 800 x x
 Viktige kulturhistoriske områder Dekar 800 x x
 Steingjerder Meter 5 x 
 Trerekker/alléer Meter 10 x 
 Ferdselsårer i jordbrukslandskapet Meter 10 x 

For beitetiltak med utmålingsenhet «dyreenhet»: 
• 1 sau/geit = 1 dyreenhet 
• 1 melkeku/ammeku = 5 dyreenheter 
• 1 kalv/ungdyr storfe = 1 hest = 3 dyreenheter

Det er nå mulig å regne om 
antall dyr til dyreenheter ved å bruke en kalkulator 

i det elektroniske skjemaet.
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Ingen/utsatt jordarbeiding

Formål: 
Redusert avrenning av jord og næringsstoffer 
(særlig fosfor). 

Beskrivelse: 
Stubbåker skal ikke jordarbeides om høsten. 
Jordarbeidingen utsettes til våren eller arealene 
direktesås om våren. Dette er det viktigste tiltaket 
mot avrenning av jord og næringsstoffer. 

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til korn, oljevekster, erter, 

åkerbønner, grønngjødsling og grønnfôrvekster 
sådd med liten radavstand der en bare høster 
overjordiske deler. 

• Arealet skal ikke jordarbeides før 1. mars året 
etter høsting av hovedveksten.

• Halmen på de arealene som foretaket dispone-
rer, kan ikke brennes om høsten.

• Det er tillatt å sprøyte mot ugras om høsten 
(ikke i fangvekster).

• Det gis ikke tilskudd til arealer med grasgjen-
legg.

Foreløpige tilskuddssatser 2018:
Tiltaksklasser Kr/dekar
Erosjonsklasse 1 40
Erosjonsklasse 2 60
Erosjonsklasse 3 150
Erosjonsklasse 4 250

Miljøtema:
Avrenning til vassdrag og kyst

Aktivitetsområde:
Prioriterte områder

Foto: Hilde M. Lien - Åker i stubb som vårpløyes

Tiltak: 
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Fangvekster sådd sammen med vekster

Formål: 
Redusert avrenning av nitrogen, fosfor og jord.

Beskrivelse:
Gras skal sås i sammen med åkerveksten eller litt 
seinere på våren. Graset vokser videre når åker-
veksten er høstet. Graset vil da ta opp overskudd 
av næringsstoffer, særlig nitrogen, utover høsten. 
Redusert nitrogengjødsling er et annet effektivt 
tiltak for å redusere avrenningen av nitrogen. Men 
redusert nitrogengjødsling kommer lett i konflikt 
med målet om økt produksjon. Fangvekstene re-
duserer avrenningen av jord og gjennom det også 
avrenningen av verdifull matjord og fosfor.

Siden fangvekstarealet ikke skal jordarbeides om 
høsten, vil arealet normalt være berettiget tilskudd 
for tiltaket «ingen/utsatt jordarbeiding» i tillegg til 
fangveksttilskuddet.

En godt etablert fangvekst som beites
Foto: John Ingar Øverland

Foreløpig tilskuddssats 2018:
90 kr/dekar

Miljøtema:
Avrenning til vassdrag og kyst

Aktivitetsområde:
Prioriterte områder

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til såing av fangvekster i korn, 

oljevekster, erter og åkerbønner. 
• Fangveksten må være så godt etablert at den 

dekker jordoverflaten tidlig på høsten. 
• Fangveksten skal ikke pløyes, jordarbeides el-

ler sprøytes om høsten (ikke før 1. mars året 
etter) og heller ikke gjødsles etter normalt 
gjødslingstidspunkt for hovedveksten. Det vil 
derfor normalt bli utbetalt tilskudd til åker i 
stubb i tillegg til tilskuddet for fangvekster. 

• Det skal ikke være over 25 % hvitkløver el-
ler 15 % annen kløver og andre belgvekster i 
frøblandingen for at den kan godkjennes som 
fangvekst. 

• Fangveksten må være en annen art enn hoved-
veksten og kan ikke være hovedvekst året etter.

• Fangvekster kan høstes ved slått eller beiting. 
Kjøreskader og for hardt beitetrykk må unngås.

Tiltak: 
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Fangvekster etter høsting

Tiltak: 

Formål: 
Redusert avrenning av nitrogen og mindre sand-
flukt.

Beskrivelse:
Tidligkulturarealer som sås til med valgfrie vekster 
etter høsting. Sterkt gjødslet tidligkulturer på lett 
jord er svært utsatt for utvasking av næringsstof-
fer og sandflukt. Spesielt siden det høstes tidlig på 
sommeren og jorda ligger bar uten vekster utover 
hele høsten. Fangvekster på disse arealene er 
svært viktig. Tilskuddssatsen er derfor høyere enn 
til fangvekster sådd sammen med vekster.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til fangvekster etter tidligkul-

turer. 
• Fangveksten må være sådd før 1. august. Fang-

veksten må være så godt etablert at den dekker 
jordoverflaten tidlig på høsten. 

• Fangveksten skal ikke pløyes eller jordarbeides 
før 1. november. Fangveksten kan sprøytes ned 
etter 20. oktober. 

Foto: Torgeir Tajet, NLR Viken - Forsøk med fangvekster etter tidligkulturer

Foreløpig tilskuddssats 2018:
250 kr/dekar

Miljøtema:
Avrenning til vassdrag og kyst

Aktivitetsområde:
Prioriterte områder

• Fangveksten kan ikke være hovedvekst året 
etter.

• Fangvekster kan høstes ved slått eller beiting. 
Kjøreskader og for hardt beitetrykk må unngås.
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Andre grasdekte arealer

Formål: 
Redusert avrenning av jord og næringsstoffer 
(særlig fosfor). 

Beskrivelse: 
Fulldyrka grasarealer i erosjonsklasse 3 og 4 (stor 
og svært stor erosjonsrisiko) kan gis tilskudd alle 
årene; også i gjenleggsåret og det siste høsteåret 
hvis det ikke pløyes om høsten. Et flerårig gras-
dekke på de mest erosjonsutsatte arealene vil 
forebygge erosjon mer effektivt enn å dyrke korn 
eller andre vekster på disse arealene. 

Vilkår:
• Tilskudd kan gis for flerårig eng (inkl. engfrø) 

på fulldyrka arealer i erosjonsklasse 3 og 4 i 
alle høsteårene. 

Foto: H. M. Lien – Grasdyrking i ravinelandskap i Re

Foreløpig tilskuddssats 2018:
100 kr/dekar

Miljøtema:
Avrenning til vassdrag og kyst

Aktivitetsområde:
Prioriterte områder

Tiltak: 

• Tilskudd kan også gis i gjenleggsåret.
• Det skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter. 
• Det er tillatt å sprøyte ned graset om høsten.



9

Utsatt omlegging av eng

Formål: 
Redusert avrenning av jord og næringsstoffer 
(særlig fosfor).

Beskrivelse: 
Når enga ikke pløyes om høsten, kan fulldyrka gra-
sarealer i erosjonsklasse 1 og 2 (liten og middels 
stor erosjonsrisiko) gis tilskudd det siste høsteåret. 
Frøarealer av gras og kløver kan også gis tilskudd 
det siste høsteåret. For å redusere erosjonen, er 
det en stor fordel at alle grasarealer ligger upløyd 
gjennom vinteren. 

Ettårige grønnfôrvekster sådd med liten radav-
stand, f.eks. raigras, kan det ikke gis tilskudd til un-
der dette tiltaket, men det kan gis tilskudd som for 
korn under tiltaket «Ingen/utsatt jordarbeiding».

Foto: John Ingar Øverland - Fortørking av høy. Et areal som det kan søkes tilskudd for det siste høsteåret

Foreløpig tilskuddssats 2018:
60 kr/dekar

Miljøtema:
Avrenning til vassdrag og kyst

Aktivitetsområde:
Prioriterte områder

Tiltak: 

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til fulldyrka grasarealer (også 

engfrø) i erosjonsklasse 1 og 2 siste høsteår før 
avslutning/omlegging av enga. 

• Det skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter. 
• Det er tillatt å sprøyte ned graset om høsten.
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Nedlegging, nedfelling og bruk av 
tilførselsslanger for husdyrgjødsel
Formål: 
Redusert utslipp av klimagasser og redusert 
jordpakking.

Beskrivelse: 
Det skal brukes tilførselsslanger uten tankvogn 
ved spredningen av husdyrgjødsel eller biogjødsel. 
I tillegg skal spredningen skje ved nedlegging eller 
nedfelling (ikke breispredning).

Tiltakene har flere gode effekter. Ved bruk av tilfør-
selsslanger slipper en  å bruke tunge tankvogner 
som gir stor jordpakking, varige pakkeskader, 
avlingsnedgang og utslipp av lystgass som har 
stor negativ klimaeffekt. Nedlegging og nedfelling 
gir mindre nitrogentap til luft og dermed mindre 
klimagasstap, mindre luktproblemer og bedre 
nitrogenutnyttelse.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis for bruk av tilførselsslanger 

og spredeutstyr uten tankvogn for spredning 
av husdyrgjødsel og biogjødsel når spredningen 
skjer ved nedlegging eller nedfelling (ikke fane/
breispreder).

Miljøvennlig spredning av biogjødsel, Re. Foto: Mariann Hegg

Foreløpig tilskuddssats 2018:
75 kr/dekar

Tilskuddsklasser: 
1. Voksende kultur 2. Åpen åker/stubb

Miljøtema:
Utslipp til luft

Aktivitetsområde:
Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

• Minste spredemengde er 5 kg total-N per dekar.
• Husdyrgjødselen/biogjødselen skal spres innen 

1. august.
• Det gis bare ett tilskudd til arealet per år.
• Miljødokumentasjon - Kartfesting av spredea-

real, beskrivelse av spredeopplegg, sprededato, 
faktisk spredd mengde per dekar, navn på inn-
leid entreprenør. (Se mal)

Tiltak: 



11

Ugrasharving

Formål: 
Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler.

Beskrivelse:
Kjemiske ugrasmidler skal byttes ut med ugras-
harving. Det er et ønske om å redusere bruken av 
kjemisk plantevern i norsk landbruk. Så mye som 
1/3 av det totale forbruket av kjemiske plante-
vernmidler er midler mot frøugras. Ugrasharving i 
korn, erter og åkerbønner viser seg å være effektivt 
og gir ofte god nok ugrasbekjempelse.

Det kan bare gis tilskudd til ett av tiltakene under 
miljøtema «Plantevernmidler»: Ugrasharving, 
hypping, radrensing eller flamming.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis for minst en gangs ugrashar-

ving mellom såing/planting og høsting i korn og 
andre kulturer.

• Det skal ikke benyttes kjemiske ugrasmidler 
mellom såing/planting og høsting.

• Tilskuddet gis ikke til høstsådde vekster.
• Økologiske arealer og karensarealer er ikke 

tilskuddsberettiget.
• Miljødokumentasjon - rapportering av tiltaket 

(skifte, dato, type harv/redskap og hvem som 
har utført jobben). (Se mal)

Foreløpig tilskuddssats 2018:
80 kr/dekar

Miljøtema:
Plantevernmidler

Aktivitetsområde:
Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler

Ugrasharving i korn

Tiltak: 
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Hypping/radrensing

Formål: 
Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler.

Beskrivelse:
Bruk av kjemiske ugrasmidler byttes ut med hyp-
ping/radrensing. Det er et ønske om å redusere 
bruken av kjemisk plantevern i norsk landbruk. Så 
mye som 1/3 av det totale forbruket av kjemiske 
plantevernmidler er midler mot frøugras. 

På et areal kan det bare gis tilskudd til ett av 
tiltakene under miljøtema «Plantevernmidler»: 
Ugrasharving, hypping, radrensing eller flamming.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis for minst en gangs hypping 

eller radrensing mellom såing/setting/planting 
og høsting i radkulturer.

Foto: ©Melsom VGS - Radrensing

Foreløpig tilskuddssats 2018:
150 kr/dekar

Miljøtema:
Plantevernmidler

Aktivitetsområde:
Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler

• Det skal ikke benyttes kjemiske ugrasmidler 
mellom såing/planting og høsting.

• Økologiske arealer og karensarealer er ikke 
tilskuddsberettiget.

• Miljødokumentasjon - rapportering av tiltaket 
(skifte, dato, type redskap og hvem som har 
utført jobben). (Se mal)

Tiltak: 
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Flamming

Formål: 
Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler.

Beskrivelse:
Bruk av kjemiske ugrasmidler byttes ut med flam-
ming. Det er et ønske om å redusere bruken av 
kjemisk plantevern i norsk landbruk. Så mye som 
1/3 av det totale forbruket av kjemiske plantevern-
midler er midler mot frøugras. 

Det kan bare gis tilskudd til ett av tiltakene under 
miljøtema «Plantevernmidler»: Ugrasharving, 
hypping, radrensing eller flamming.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis for minst en gangs flamming 

mellom såing/planting og høsting i radkulturer.
• Det skal ikke benyttes kjemiske ugrasmidler 

mellom såing/planting og høsting.

Foreløpig tilskuddssats 2018:
150 kr/dekar

Miljøtema:
Plantevernmidler

Aktivitetsområde:
Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler

• Økologiske arealer og karensarealer er ikke 
tilskuddsberettiget.

• Miljødokumentasjon - rapportering av tiltaket 
(skifte, dato, type redskap og hvem som har 
utført jobben). (Se mal)

Flamming

Tiltak: 
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Grasdekte vannveier

Formål: 
Redusert avrenning av jord, næringsstoffer (særlig 
fosfor) og plantevernmidler.

Beskrivelse: 
Det anlegges grasdekke i forsenkninger og i 
striper på tvers av fallretningen inne på jordet. Et 
grasdekke i forsenkninger stopper jordpartikler 
effektivt slik at de ikke renner ned i kummer og 
ut i vassdraget. Striper med gras på tvers av fall-
retningen reduserer avrenningen av jordpartikler. 
Matjorda blir igjen på jordet i stedet for å havne i 
vassdraget. Fosfor og plantevernmidler er bundet 
til jordpartiklene. Det blir derfor redusert avren-
ning av disse også. Grasdekket må være minst 5 m 
breit for å ha god virkning. Det blir mer effektivt når 
graset er godt etablert, altså flerårig. Men tilskudd 
kan også gis i gjenleggsåret.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis for varig grasdekke som er 

minimum 5 m breit – i forsenkninger og i striper 
på tvers inne på jordet. 

• Tilskudd gis for lengden av den grasdekte vann-
veien (antall meter).

• Tilskuddet kan gis i gjenleggsåret forutsatt at 
den grasdekte vannveien er planlagt å være 

Foreløpig tilskuddssats 2018:
1. Korn 20 kr/meter
2. Potet/grønnsaker 30 kr/meter

Tilskuddsklasser:
1. Korn 2. Potet/grønnsaker

Miljøtema:
Avrenning til vassdrag og kyst

Aktivitetsområde:
Prioriterte områder

varig, er sådd om våren og har god erosjons-
forebyggende virkning i gjenleggsåret. Arealet 
jordarbeides kun ved fornying av grasdekket.

• Nedsprøyting eller jordarbeiding er ikke tillatt 
før 1. mars året etter.  

• Det gis ikke tilskudd i år det er gras ellers på 
jordet.

• Grasarealet trekkes ikke fra ved beregning av 
andre areal- og miljøtilskudd på resten av jor-
det.

Foto: Bioforsk. Grasdekt vannveiFoto: H.M. Lien. Erosjon i vannvei, Re

Tiltak: 
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Vegetasjonssone

Formål: 
Redusert avrenning av jord, næringsstoffer (særlig 
fosfor) og plantevernmidler.

Beskrivelse: 
Det anlegges varig grasdekke på åpen åker mot 
grøft, bekk, elv eller sjø. En slik vegetasjonssone 
stopper jordpartikler effektivt slik at de ikke renner 
ut i vassdraget. Matjorda blir igjen på jordet i stedet 
for å havne i vassdraget. Fosfor og plantevernmid-
ler er bundet til jordpartiklene. Det blir derfor også 
redusert avrenning av fosfor og plantevernmidler. 
Grassonen må være minst 5 m breit for å ha god 
virkning. Det blir mer effektivt når graset er godt 
etablert; altså flerårig. Men tilskudd kan også gis 
i gjenleggsåret.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis for varig grasdekke som er mi-

nimum 5 m breit – på åpen åker mot grøft, bekk, 
elv eller sjø. Bredden beregnes fra jordekanten.

• Tilskudd gis for lengden av grassonen (antall 
meter).

• Tilskuddet kan gis i gjenleggsåret forutsatt at 
grassonen er planlagt å være varig, er sådd om 
våren og har god erosjonsforebyggende virkning 
i gjenleggsåret. Arealet jordarbeides kun ved 
fornying av grasdekket.

• Nedsprøyting eller jordarbeiding er ikke tillatt 
før 1. mars året etter.

• Grassonen kan høstes ved slått eller beiting, 

Adal i Horten

Foreløpig tilskuddssats 2018:
1. Korn 5 kr/meter
2. Potet/grønnsaker 20 kr/meter

Tilskuddsklasser:
1. Korn 2. Potet/grønnsaker

Miljøtema:
Avrenning til vassdrag og kyst

Aktivitetsområde:
Prioriterte områder

forutsatt at dette ikke medfører dårligere effekt 
på grunn av kjøreskader eller betydelige skader 
etter hard beiting og tråkk. 

• Det tillates ikke at grassonen vokser til med 
stort ugras som burot og tistel og kratt og trær.

• Det kan gis tilskudd til ingen/utsatt jordarbei-
ding og fangvekster for arealet i grassonen.        

• AK-tilskudd til fulldyrka gras kan gis hvis 
grassonen høstes eller beites. Ellers gis ikke 
AK-tilskudd. Kravene til AK-tilskudd må være 
oppfylt.

• Det gis ikke tilskudd i år det er gras ellers på 
jordet.

Svinevoll i Re

Foto: H. M. Lien. Vegetasjonssoner mot elv/bekk

Tiltak: 



16

Beite på øyer og holmer
Formål: 
Opprettholde et åpent og variert kulturlandskap 
på øyer og holmer, og utnytte beiteressursene der.

Beskrivelse: 
Beiting er et effektivt middel i kampen mot gjen-
groing av landskapet på øyene. Dette dyretilskud-
det kan gis til beiting på øyer uten fastlandsfor-
bindelse. Tilskuddet kommer i tillegg til tilskudd 
til beiting og beitedyr i søknad om produksjonstil-
skudd. Det er satt krav om minst 2 dekar beiteareal 
pr. dyreenhet (1 sau). På øyene skal dette beregnes 
ut fra øyas arealer med gras, urter og kratt med 
fôrverdi. Tett skog, bart fjell og lignende uten bei-
teverdi skal ikke medregnes.      

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til beiting på øyer i skjærgården 

og andre øyer uten fastlandsforbindelse
• Beiting minimum 6 uker før 15. september eller 

i samsvar med godkjent beiteplan
• Antall dyr må være tilpasset arealet, tråkk-

skader skal unngås og det skal tilstrebes jevn 
beiting

• Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket 
for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 
2 g/uke for storfe og 1 g/uke for småfe og hest. 
Det skal føres loggbok for tilsynet

• Det skal foreligge skriftlige beiteavtale med 
grunneier ved leie av areal og ved innleie av hest 

• Tilskuddet avgrenses til 2 dekar beiteareal per 
dyreenhet (arealer med gras, urter og kratt med 
fôrverdi)

• Miljødokumentasjon – se mal: Dyr på beite

Foreløpig tilskuddssats 2018:
350 kr/dyreenhet

Miljøtema:
Kulturlandskap

Aktivitetsområde:
Regionalt prioriterte kulturlandskap

Tiltak:
Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Tiltaksklasse:
Øyer/holmer/veiløse områder

For beitetiltak med utmålingsenhet «dyreenhet»: 
• 1 sau/geit = 1 dyreenhet
• 1 lam = 1 dyreenhet
• 1 melkeku/ammeku = 5 dyreenheter 
• 1 kalv/ungdyr storfe = 1 hest = 3 dyreenheter

Foto: Ole Christian Torkildsen. Vestfjorden

Tiltak: 

Foto: Ole Christian Torkildsen. Vestfjorden
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Beite av verneområder
Formål: 
Åpne opp og ivareta naturvernområder med skjøt-
selsbehov.

Beskrivelse: 
Beiting er et effektivt middel i skjøtselen av natur-
vernområder, som flere steder er truet av gjengro-
ing.  I tidligere tider var flere av disse områdene 
strandenger som ble beitet. Åpne strandenger vil 
dessuten være attraktive beiteområder for gjess, 
som de senere årene har forårsaket skade pga bei-
ting i jordbruksvekster. Dyretilskuddet kommer i 
tillegg til tilskudd til beiting og beitedyr i søknad om 
produksjonstilskudd. Det er satt krav om minst 2 
dekar beiteareal pr. dyreenhet (1 sau). Verneområ-
der nær kysten eller nær innsjøer er utsatt for flom 
i perioder. Dette reduserer tilgjengelig beiteareal 
innenfor verneområdet. Kommunen kan derfor 
godkjenne et tilleggsareal som er nødvendige for 
å sikre nok beitegrunnlag.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til beiting på skjøtselsbetin-

gede områder vernet etter naturmangfoldloven
• Tilskudd kan gis til beiting på tilgrensende 

arealer som er nødvendige for å få til beitingen, 

Foreløpig tilskuddssats 2018:
300 kr/dyreenhet

Miljøtema:
Kulturlandskap

Aktivitetsområde:
Regionalt prioriterte kulturlandskap

Tiltak:
Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Tiltaksklasse:
Verneområder

de tilgrensende arealene 
skal godkjennes av kom-
munen 

• Beiting minimum 6 uker 
før 15. september eller i 
samsvar med godkjent 
beiteplan

• Antall dyr må være til-
passet arealet, tråkk-
skader skal unngås og 
det skal tilstrebes jevn 
beiting

• Arealene i verneområdet skal ikke gjødsles eller 
behandles med kjemiske plantevernmidler med 
mindre det inngår som en del av en godkjent 
skjøtselsplan

• Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket 
for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 
2 g/uke for storfe og 1 g/uke for småfe og hest

• Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en 
naturlig avgrensning

• Det skal foreligge skriftlig beiteavtale med 
grunneier ved leie av areal og ved innleie av hest

• Gås og andre fugler skal ikke skremmes vekk
• Tilskuddet avgrenses til 2 dekar beiteareal per 

dyreenhet
• Miljødokumentasjon – se mal: Dyr på beite

For beitetiltak med utmålingsenhet «dyreenhet»: 
• 1 sau/geit = 1 dyreenhet
• 1 lam = 1 dyreenhet
• 1 melkeku/ammeku = 5 dyreenheter 
• 1 kalv/ungdyr storfe = 1 hest = 3 dyreenheter

Tiltak: 

Foto: H. M. Lien, Presterødkilen, Tønsberg
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Beite av areal med spesielle verdier

Formål: 
Opprettholde et åpent og variert kulturlandskap.

Beskrivelse: 
Dyretilskudd kan gis til verdifulle kulturmarker i 
jordbrukslandskapet. Dette kan for eksempel være 
gjengrodde kulturmarker/beitemarker som er 
ryddet og åpnet opp med støtte av SMIL-tilskudd. 
Disse kan gis årlig tilskudd for å sikre videre skjøt-
sel. Tilskuddet kommer i tillegg til tilskudd til bei-
ting og beitedyr i søknad om produksjonstilskudd. 
Det er satt krav om minst 1 dekar beiteareal pr. 
dyreenhet (1 sau).

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til beiting på verdifulle beite-

marker som. f. eks. ravinedaler, hagemarker, 
stølsvoller, slåttemarker eller strandenger

• Tilskuddet kan også gis til beiting i de regis-
trerte nasjonalt og regionalt verdifulle kultur-
landskapene

• Tilskuddet gis ikke til beiting på fulldyrka jord
• Beiting minimum 6 uker før 15. september eller 

i samsvar med godkjent beiteplan
• Antall dyr må være tilpasset arealet, tråkk-

skader skal unngås og det skal tilstrebes jevn 
beiting

• Arealene skal ikke gjødsles eller behandles med 
kjemiske plantevernmidler med mindre det 
inngår som en del av en godkjent skjøtselsplan

• Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket 
for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 

Foreløpig tilskuddssats 2018:
200 kr/dyreenhet

Miljøtema:
Kulturlandskap

Aktivitetsområde:
Regionalt prioriterte kulturlandskap

Tiltak:
Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap

Tiltaksklasse:
Areal med spesielle verdier

2 g/uke for storfe og 1 g/uke for småfe og hest
• Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en 

naturlig avgrensning
• Det skal foreligge skriftlige beiteavtale med 

grunneier ved leie av areal og ved innleie av hest
• Kommunen godkjenner arealer
• Tilskuddet avgrenses til 1 dekar beiteareal per 

dyreenhet
• Miljødokumentasjon - mal: Dyr på beite

For beitetiltak med utmålingsenhet «dyreenhet»: 
• 1 sau/geit = 1 dyreenhet
• 1 lam = 1 dyreenhet
• 1 melkeku/ammeku = 5 dyreenheter 
• 1 kalv/ungdyr storfe = 1 hest = 3 dyreenheter

Foto: H. M. Lien. Ravinelandskap, Dal Søndre i Re

Tiltak: 
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Beite av gravfelt

Formål: 
Ivareta og synliggjøre fredete gravminner i jord-
brukslandskapet.

Beskrivelse: 
Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 
1537 - reformasjonen) er automatisk fredet. Disse 
kulturminnene er registrert i den nasjonale data-
basen «Askeladden» hos www.riksantikvaren.no. 
Et fredet gravfelt eller et gravminne er et viktig 
element i kulturlandskapet, og del av vår kultur-
arv. Arealtilskuddet kan gis når beitedyr skjøtter 
gravfeltet, slik at det holdes synlig og tas vare 
på. Kulturminner på din eiendom kan finnes på 
Gårdskart på denne nettsiden: http://gardskart.
skogoglandskap.no/. Legg inn gbnr og huk deretter 
av i venstremenyen for «Fredete kulturminner». 
Kulturminnene er merket med blå R, og det gis 
informasjon om dem når de markeres.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til beiting av et gravminne eller 

et gravfelt i jordbrukslandskapet
• Kulturminnet skal være synlig for allmennhe-

ten, og holdes ryddig og fri for søppel
• Beiting minimum 6 uker før 15. september eller 

i samsvar med godkjent beiteplan

Foto: Preben Fossaas

Foto: Trude Aga Brun, Kulturarv i Vestfold fylkeskommune.
Borrehaugene

• Antall beitedyr må være tilpasset arealet. 
Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes 
jevn beiting

• Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket 
for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 
2 g/uke for storfe og 1 g/uke for småfe og hest

• Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en 
naturlig avgrensning

• Det skal foreligge skriftlig beiteavtale med 
grunneier ved leie av areal og ved innleie av hest

• Kommunen godkjenner og avgrenser det til-
skuddsberettigede området

• Miljødokumentasjon skal sendes kommunen 
før tiltaket gjennomføres det første året 

 (se mal: Dyr på beite)
• Beiting skal skje etter antikvariske prinsipper 

i samarbeid med kulturminnemyndigheten

Tiltak: 

Foreløpig tilskuddssats 2018:
350 kr/dekar (antall gravhauger skal oppgis)

Miljøtema:
Kulturmiljøer og kulturminner

Aktivitetsområde:
Automatisk fredete kulturminner

Tiltak:
Skjøtsel av gravfelt

Tiltaksklasse:
Beite
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Beite av andre automatisk fredete kulturminner

Formål: 
Ivareta og synliggjøre fredete kulturminner i jord-
brukslandskapet.

Beskrivelse: 
Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil 
år 1537 – reformasjonen) er automatisk fredet. 
I denne tilskuddordningen kan det søkes om til-
skudd til andre automatisk fredete kulturminner 
enn gravminner. Dette kan være områder med 
spor etter åkerbruk av alle slag (rydningsrøyser, 
veiter og pløyespor, gjerder og innhegninger), 
bautasteiner oa minnesmerker, vegfar, hustufter, 
tingsteder, helleristninger med mer. Arealtilskud-
det kan gis når beitedyr skjøtter slike områder, 
så de holdes synlige og tas vare på som en viktig 
del av kulturlandskapet. En del kulturminner kan 
finnes på Gårdskart på denne nettsiden: http://
gardskart.skogoglandskap.no/. Legg inn ditt gbnr 
og huk deretter av i venstremenyen for «Fredete 
kulturminner». Kulturminnene er merket med blå 
R, og det gis informasjon om dem når de markeres.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til beiting i jordbrukslandska-

pet
• Kulturminnet skal være synlig for allmennhe-

ten, og holdes ryddig og fri for søppel
• Beiting minimum 6 uker før 15. september eller 

i samsvar med godkjent beiteplan

Foto: Jan Lindh, Kulturarv i Vestfold fylkeskommune

• Antall beitedyr må være tilpasset arealet. 
Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes 
jevn beiting

• Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket 
for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 
2 g/uke for storfe og 1 g/uke for småfe og hest

• Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en 
naturlig avgrensning

• Det skal foreligge skriftlig beiteavtale med 
grunneier ved leie av areal og ved innleie av hest

• Kommunen godkjenner og avgrenser det til-
skuddsberettigede området

• Miljødokumentasjon skal sendes kommunen 
før tiltaket gjennomføres det første året 

 (se mal: Dyr på beite)
• Beiting skal skje etter antikvariske prinsipper 

i samarbeid med kulturminnemyndigheten

Foto: Sverre Dahl, Re

Tiltak: 

Foreløpig tilskuddssats 2018:
350 kr/dekar (antall kulturminner skal oppgis)

Miljøtema:
Kulturmiljøer og kulturminner

Aktivitetsområde:
Automatisk fredete kulturminner

Tiltak:
Skjøtsel av andre automatisk fredete kulturminner

Tiltaksklasse:
Beite
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Skjøtsel av åkerholmer, gårdsdammer 
og store trær
Formål: 
Bevare og synliggjøre 
særegne elementer i 
jordbrukslandskapet.

Beskrivelse: 
Åkerholmer, gårds-
dammer, store trær 
og gamle styvingstrær 
er viktige elementer i 
kulturlandskapet. De 
er med på å sette preg 
på landskapet, og kan 
også være viktige for 
naturmangfoldet. Til-
skuddet kan gis for å 
rydde vegetasjon for å 
bevare og synliggjøre 
disse elementene. 

Vilkår:
• Tilskudd kan bare gis i år som det utføres skjøt-

sel
• Tilskudd kan gis til manuell skjøtsel av åker-

holmer, gårdsdammer og kantsoner rundt 
gårdsdammer og fangdammer (gjelder ikke for 
tømming av fangdammer)

• Tilskudd kan gis til manuell skjøtsel og fristil-

Foreløpig tilskuddssats 2018:
Åkerholmer og store trær 400,-/stk
Gårdsdammer 800,-/stk

Miljøtema:
Kulturlandskap

Aktivitetsområde:
Regionalt prioriterte kulturlandskap

Tiltak:
Skjøtsel av særegne landskapselementer

Tiltaksklasse:
Åkerholmer, Gårdsdammer og Store trærFoto: Cato Andreas Erich-

sen, Søndre Årøy, Nøtterøy

Foto: Ole Christian Torkildsen, StokkeFoto: Ole Christian Torkildsen, Stokke

Tiltak: 

ling av store trær og gamle styvingstrær i jord-
brukslandskapet (ikke til ordinær grasklipping 
rundt trær i et gårdstun)

• Tilskudd gis ikke til hule eiker som skjøttes med 
tilskudd fra miljøforvaltningen 

• Det skal ikke gjødsles eller sprøytes ved eller 
på disse elementene

• Kommunen godkjenner arealer/objekter
• Miljødokumentasjon – se mal: Flerårig skjøtsels-

plan                                                                                                                                            
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Slått av biologisk verdifulle arealer

Formål: 
Etablere og skjøtte arealer med verdifullt biologisk 
mangfold.

Beskrivelse: 
Dette tilskuddet kan gis til blomstrende vegeta-
sjonssoner i jordbrukslandskapet dersom de slås 
etter frøsetting, og skjøttes slik at de kan være 
levested for pollinerende insekter. Dette kan f. 
eks. være i tilknytning til kløverarealer. Tilskudd 
kan også gis til slått av arealer med dokumentert 
biologisk verdi. Dette for å hindre at biologisk 
verdifulle arealer skal gro til med busk og kratt, 
og naturmangfold gå tapt. Slike arealer kan f. eks. 
være lokaliteter med utvalgte naturtyper, eller 
arealer med sårbare eller truede arter av planter 
eller insekter på Norsk Rødliste. 

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til tradisjonell skjøtsel av kant-

soner og småbiotoper med blomstrende vege-
tasjon, og til slått av arealer med dokumentert 
verdi for plante- og dyrelivet

• Tilskuddet kan gis til dyrking og slått av blom-
strende soner i tilknytning til produksjon av 
kløverfrø, tilskuddsberettiget areal kan utgjøre 
maksimalt 3 % av kløverarealet

• Ved kløverarealer må den blomstrende vegeta-
sjonen etableres så tidlig at den blomstrer i god 
tid før kløveren, dvs. ca. to uker før

• Arealene skal ikke gjødsles eller behandles med 
kjemiske plantevernmidler, med mindre det 
inngår som en del av en godkjent skjøtselsplan

• Arealene skal slås etter frøsetting med skjæ-
rende redskap (ikke beitepusser eller krattknu-
ser)

Foreløpig tilskuddssats 2018:
1500 kr/dekar

Miljøtema:
Biologisk mangfold

Aktivitetsområde:
Prioriterte naturverdier

Foto: NIBIO

Foto: H. M. Lien, Omdal, Stokke

Tiltak: 

• Tilskuddsberettiget areal kan utgjøre 
 maksimalt 3 % av teigen/skiftet
• Der det er mye plantemasse skal denne 
 bakketørkes og deretter fjernes 
• Kommunen godkjenner arealene 
• Miljødokumentasjon – se mal: Flerårig 
 skjøtselsplan
 

Foto: Ole Christian Torkildsen
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Tiltak: 

Skjøtsel av slåttemark

Formål: 
Restaurere og bevare noen lokaliteter med «slåt-
temark».

Beskrivelse: 
Gamle slåttemarker har et særskilt rikt mangfold 
av blomstrende urter, gras og insekter. Mange av 
dem er borte, og slåttemark er derfor en nasjo-
nalt «utvalgt naturtype». I Vestfold finnes enda 
arealer med slåttemarkspreg f. eks. i enger langs 
kysten og i brattlendte eller litt bortgjemte enger 
i innlandet. Arealtilskudd kan gis for å skjøtte 
slike områder på gammelt vis med slått, tørking 
av graset og fjerning av høyet. For å fremme og få 
tilbake mangfoldet i enga er det viktig at den ikke 
tilføres gjødsel. Den må også slås med egnet red-
skap som kutter graset rett av.

Vilkår:
• Tilskudd kan gis til intakte slåttemarker og til 

gamle enger med potensial for å restaureres
• Tilskudd gis ikke til slåttemarker som mottar 

støtte til slått fra miljøforvaltningen
• Arealet skal ikke sprøytes, gjødsles, tilsås eller 

jordarbeides
• Arealet skal slås etter frøsetting

Foto: Gunnar Bergersen, Sandø, Tjøme, 2013

Foreløpig tilskuddssats 2018:
1500 kr/dekar 

Miljøtema:
Biologisk mangfold

Aktivitetsområde:
Utvalgte naturtyper

• Slått skal foretas med ljå eller maskiner med 
skjærende redskap

• Slått og ryddet vegetasjon skal fjernes etter 
noen dagers tørking

• Arealet kan etterbeites om høsten
• Kommunen godkjenner arealene og den 
 flerårige skjøtselsplanen
• Miljødokumentasjon – se mal: Flerårig 
 skjøtselsplan
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Tiltak: 

Slått av gravfelt

Formål: 
Ivareta og synliggjøre fredete gravminner i jord-
brukslandskapet.

Beskrivelse: 
Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 
1537 - reformasjonen) er automatisk fredet. Disse 
kulturminnene er registrert i den nasjonale data-
basen «Askeladden» hos www.riksantikvaren.no. 
Et fredet gravfelt er et viktig element i kulturland-
skapet, og del av vår kulturarv. Arealtilskuddet kan 
gis når gravminnet / gravfeltet holdes åpnet ved 
slått.  Kulturminner på din eiendom kan finnes på 
Gårdskart på denne nettsiden: http://gardskart.
skogoglandskap.no/. Legg inn gbnr og huk deret-
ter av i venstremenyen for «Fredete kulturminner». 
Kulturminnene er merket med blå R, og det gis 
informasjon når de markeres.

Foreløpig tilskuddssats 2018:
800 kr/dekar (antall gravminner skal oppgis)

Miljøtema:
Kulturmiljøer og kulturminner

Aktivitetsområde:
Automatisk fredete kulturminner

Tiltak:
Skjøtsel av gravfelt

Tiltaksklasse:
Slått

Foto: Arve Kjersheim. Oseberghaugen

Vilkår:
• Tilskudd kan bare gis i år som det utføres 
 skjøtsel
• Tilskudd kan gis til manuell slått og skjøtsel 
 i jordbrukslandskapet
• Kulturminnet skal være synlig for 
 allmennheten
• Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for 
 søppel
• Kommunen godkjenner og avgrenser det 
 tilskuddsberettigede området
• Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper 

i samarbeid med kulturminnemyndigheten
• Miljødokumentasjon skal sendes kommunen 

før tiltaket gjennomføres første året 
 (se mal: Flerårig skjøtselsplan)
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Slått av andre automatisk fredete kulturminner

Formål: 
Ivareta og synliggjøre  fredete kulturminner i jord-
brukslandskapet.

Beskrivelse: 
Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 
1537 – reformasjonen) er automatisk fredet. I denne 
tilskuddordningen kan det søkes om tilskudd til 
andre automatisk fredete kulturminner enn grav-
minner. Dette kan være områder med spor etter 
åkerbruk av alle slag (rydningsrøyser, veiter og 
pløyespor, gjerder og innhegninger), bautasteiner 
oa minnesmerker, vegfar, hustufter, tingsteder, 
helleristninger med mer. Arealtilskuddet kan gis 
når områder med slike kulturminner skjøttes ved 
slått, slik at de holdes synlige og tas vare på som en 
viktig del av kulturlandskapet. En del kulturminner 
kan finnes på Gårdskart på denne nettsiden: http://
gardskart.skogoglandskap.no/ . Legg inn ditt gbnr 
og huk deretter av i venstremenyen for «Fredete 
kulturminner». Kulturminnene er merket med blå 
R, og det gis informasjon om dem når de markeres.

Vilkår:
• Tilskudd kan bare gis i år som det utføres skjøtsel
• Tilskudd kan gis til slått og rydding av vegetasjon 

i jordbrukslandskapet
• Kulturminnet skal være synlig for allmennheten
• Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel

Foto: Trude Aga Brun, Kulturarv i Vestfold fylkeskommune. Istrehågan i Larvik og rodestein på Tjøme

Foreløpig tilskuddssats 2018:
800 kr/dekar (antall kulturminner skal oppgis)

Miljøtema:
Kulturmiljøer og kulturminner

Aktivitetsområde:
Automatisk fredete kulturminner

Tiltak:
Skjøtsel av andre automatisk fredete kulturminner

Tiltaksklasse:
Slått

• Kommunen godkjen-
ner og avgrenser det til-
skuddsberettigede om-
rådet

• Skjøtsel skal skje etter 
antikvariske prinsipper i 
samarbeid med kultur-
minnemyndigheten 

• Miljødokumentasjon skal 
sendes kommunen før 
tiltaket gjennomføres det 
første året

 (se mal: Flerårig skjøtselsplan)

Tiltak: 
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Tiltak: 

Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder 

Formål: 
Ivareta og synliggjøre verdifulle kulturmiljøer i 
jordbrukslandskapet.

Beskrivelse: 
Verdifulle kulturmiljøer kan for eksempel være 
gamle verneverdige gårdstun, husmannsplasser 
eller setre med tun, setervoller og bygninger.  
Gamle tun og bygninger er viktige elementer i 
kulturlandskapet, og del av vår kulturarv. Areal-
tilskuddet kan gis til rydding av vegetasjon i slike 
kulturmiljøer når de er del av jordbrukslandskapet, 
og ikke er bebodde.

Vilkår:
• Tilskudd kan bare gis i år som det utføres 
 skjøtsel
• Tilskudd kan gis til slått og rydding av vegeta-

sjon rundt ubebodde verdifulle kulturmiljøer
• Kulturmiljøet skal være synlig for allmennheten

Foto: H. M. Lien, Husmannsplassen Jensesund, Nøtterøy

Foreløpig tilskuddssats 2018:
800 kr/dekar

Miljøtema:
Kulturmiljøer og kulturminner

Aktivitetsområde:
Nyere tids kulturminner

• Kulturmiljøet skal holdes ryddig og fri for søppel
• Kommunen godkjenner området og avgrenser 

det tilskuddsberettigede arealet
• Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper 

i samarbeid med kulturminnemyndigheten
• Miljødokumentasjon skal sendes kommunen 

før tiltaket gjennomføres det første året
 (se mal: Flerårig skjøtselsplan)
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Skjøtsel av steingjerder

Formål: 
Bevare og synliggjøre særegne elementer i jord-
brukslandskapet.

Beskrivelse: 
Med steingjerder menes konstruksjoner av stein 
som er oppført på tradisjonell måte med flere lag 
stein, som står i grensa mellom innmark og ut-
mark, som markerer eiendomsgrenser eller som 
er en ramme rundt jordbrukslandskapet.  Disse 
er med på å sette preg på landskapet, og er del av 
vår kulturarv. Arealtilskuddet kan gis til rydding av 
vegetasjon langs steingjerdene. 

Vilkår:
• Tilskudd kan bare gis i år som det utføres 
 skjøtsel 
• Tilskudd kan gis til slått og rydding av vegeta-

sjon langs bevaringsverdige steingjerder
• Tilskudd gis ikke hvis skjøtselen skjer gjennom 

beiting (beitedyr har egne tilskuddordninger)
• Kulturminnet skal være synlig for allmennheten

Foto: H. M. Lien, Søndre Årøy, Nøtterøy

Foreløpig tilskuddssats 2018:
5 kr/meter

Miljøtema:
Kulturmiljøer og kulturminner

Aktivitetsområde:
Nyere tids kulturminner

Tiltak:
Skjøtsel av bakkemurer, trerekker og skigarder

Tiltaksklasse:
Bakkemurer/steingjerder

• Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel
• Kommunen avgjør hva som er bevaringsverdig 

og tilskuddsberettiget
• Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper
• Miljødokumentasjon – se mal: Flerårig skjøt-

selsplan

Tiltak: 
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Skjøtsel av trerekker og alléer

Formål: 
Bevare og synliggjøre særegne elementer i kul-
turlandskapet.

Beskrivelse: 
Trerekker og alléer er viktige elementer i kultur-
landskapet som del av kulturmiljøer. De er med 
på å sette preg på landskapet, og kan også være 
viktige for naturmangfoldet. Arealtilskuddet kan 
gis til trepleie og rydding av vegetasjon i og rundt 
trerekkene/alléene.

Vilkår:
• Tilskudd kan bare gis i år som det utføres 
 skjøtsel
• Tilskudd kan gis til rydding av vegetasjon, 
 vedlikehold og trepleie
• Tilskudd gis ikke til ordinær grasklipping med 

maskin
• Kulturmiljøet skal være synlig for allmennheten

Foto: H. M. Lien, allé i Hof

Foreløpig tilskuddssats 2018:
10 kr/meter

Miljøtema:
Kulturmiljøer og kulturminner

Aktivitetsområde:
Nyere tids kulturminner

Tiltak:
Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarder

Tiltaksklasse:
Trerekker og alleer

x

Tiltak: 

• Kulturmiljøet skal holdes ryddig og fri for søppel
• Miljødokumentasjon – se mal: Flerårig 
 skjøtselsplan
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Vedlikehold av ferdselsårer 
i jordbrukslandskapet

Formål: 
Øke muligheten for ferdsel for allmenheten i jord-
brukslandskapet.

Beskrivelse: 
Tilskuddet kan gis der det er behov for å knytte 
sammen stier og veinett ved å avsette areal til tursti 
på dyrka mark. Det vil øke allmenhetens mulig-
heter for turmuligheter i jordbrukslandskapet, og 
rydde opp i «villferdsel». Tilskuddet skal være en 
årlig kompensasjon for avsatt dyrka mark til tursti 
og for skjøtselen av denne.

Vilkår:
• Kun sti/turvei på dyrka mark kan være 
 tilskuddsberettiget
• Stier på innmarksbeiter må være skilt fra med 

gjerde for å være tilskuddsberettiget
• Stien skal knyttes opp mot eksisterende sti- 
 eller veinett og tilrettelegges slik at den brukes
• Stien skal merkes og være åpen for allmenn 

ferdsel
• Stien skal slås og holdes ryddig for søppel
• Miljødokumentasjon – se mal: Flerårig 
 skjøtselsplan

Foto: H. M. Lien. Hvaløy i Nøtterøy kommune

Foreløpig tilskuddssats 2018:
10 kr/meter

Miljøtema:
Friluftsliv og tilgjengelighet

Aktivitetsområde:
Turmuligheter og tilgjengelighet

Tiltaksklasse:
Lav tilrettelegging

Foto: H. M. Lien. Søndre Årøy i Nøtterøy kommune

Tiltak: 



30

Miljøsatsing og miljøvirkemidler 
for landbruket

Nasjonalt miljøprogram
Programmet gir prinsippene som skal gjelde for den nasjonale miljøsatsingen i landbruket 

og gi mer spesifikke rammer for de regionale miljøprogrammene.

Nasjonalt Regionalt Kommunalt Hvert foretak

Areal- og
kulturlandskapstilskudd

Tilskudd til dyr
på beite

Tilskudd til
bevaringsverdig storfe

Tilskudd til
økologisk landbruk

Informasjons- og utviklings-
tiltak, miljø og klima

Miljøkrav knyttet til
produksjonstilskudd

Verdensarv-
områdene

Utvalgte kulturlandskap
i jordbruket

Tilskudd til prioriterte
arter

Tilskudd til
utvalgte naturtyper

Tilskudd til kulturminne-
skjøtsel via Riksantikvaren

Tilskudd til kulturminne-
skjøtsel via Kulturminnefondet

Regionale miljøtilskudd
(RMP)

Kulturlandskap

Biologisk
mangfold

Kulturmiljøer og
kulturminner

Tilgjengelighet
og friluftsliv

Avrenning til
vassdrag

Plantevernmidler
og avfall

Tilskudd til kulturminneskjøtsel, 
fylkeskommune og sameting

Spesielle miljøtiltak
i jordbruket (SMIL)

Kulturlandskap

Forurensing

Planlegging og
tilrettelegging

Bondens
miljødokumentasjon

Figuren viser sammenhengen mellom landbrukets miljøvirkemidler på ulike 
nivåer i Nasjonalt miljøprogram.
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Vannforskriften har ført til økt fokus på 
miljøtiltak i jordbruket
Stortinget har besluttet at Norge skal delta i et felles løft i Europa for å oppnå god vannkvalitet i alle 
vassdrag og kystfarvann. Alle vannforekomster med under «god miljøtilstand» skal følges opp med tiltak 
for å bedre tilstanden. Tilstanden i Farrisvannet, Eikeren og Lågens hovedløp er god. Ellers er det behov 
for tiltak i de fleste vassdragene. I 2014 ble det utarbeidet forvaltningsplaner med tiltaksprogrammer 
for disse. Planene er gjeldende fra 01.07.2016. Vannområdene Vestfold er delaktige i er: Grenlandsfjor-
den, Siljan-Farrisvassdraget, Numedalslågen, Kysten Horten-Larvik, Aulivassdraget, Eikernvassdraget, 
Breiangen Vest og Drammensvassdraget (Svelvik). 

Det regionale miljøprogrammet er et viktig virkemiddel for å stimulere til effektive jordbrukstiltak som 
reduserer avrenning av jord og næringsstoffer til vassdragene. Tiltaksplanene skal gjennomføres i perio-
den 2016-2021, og tiltakene der kommer i tillegg til de pågående miljøtiltakene i jordbruket. Det vil si at 
det blir behov for et ekstra løft, og enda mer oppmerksomhet rundt miljøtiltakene. Mer info om forvalt-
ningsplaner og tiltak: Se www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk og mat/Miljøtiltak/Vannforskriften.

Regionalt miljøprogram for jordbruket 
i Vestfold
Det regionale miljøprogrammet (RMP) er en del 
av en målrettet satsing for å ivareta miljøhensyn 
og videreutvikle og synliggjøre de positive miljøef-
fektene jordbruket produserer. 

Fylkesmannen har i samarbeid med Vestfold Bon-
delag, Vestfold Bonde- og Småbrukerlag, Viken 
Skog, Vestfold fylkeskommune og Kommunenes 
sentralforbund – Vestfold utarbeidet ”Regionalt 
miljøprogram for landbruket i Vestfold” (RMP). 
Miljøprogrammet ble rullert i 2012 og skal rulleres 
på nytt i 2018.

Miljøprogrammet gir føringer for tilskuddene 
omtalt i denne veilederen. De enkelte tiltakene 
og foreløpige satser for tiltakene blir bestemt 
hvert år i møte mellom de samme partene som 
utarbeidet RMP.

Foto: Oslofjordens Friluftsråd, Haneflu, Nøtterøy
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Årlige tilskudd

Tilskudd til regionale tiltak er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurens-
ning og for å fremme kulturlandskaps- og kulturminneverdiene i landskapet. 

Normalt kan det bare søkes tilskudd for ett tiltak for hvert areal, element eller dyr. Men det finnes noen 
unntak beskrevet i veilederen. Et eksempel på unntak er fangveksttilskudd til samme areal som det gis 
tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding. Ta kontakt med kommunen hvis dere er i tvil.

For søknader om støtte til engangstiltak (investeringer) henvises det til tilskuddsordningene ”Spesi-
elle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL) og ”Nærings- og miljøtiltak i skogbruket” (NMSK) som forvaltes av 
kommunene. Her gis tilskudd til engangsinvesteringer i miljøtiltak som går ut over årlig drift/skjøtsel 
av arealer.

Når tiltakene omfatter dyrka arealer, kommer tilskuddet i hovedregel i tillegg til produksjonstilskuddet. 
Det vises til veiledningsheftet for ”Produksjonstilskudd i jordbruket” når det gjelder føring av arealer.

Miljødokumentasjon og kart 
- et vilkår for tildeling av tilskudd
Kartfesting av arealer og elementer det søkes på, er obligatorisk for alle tiltak. I elektroniske søknader 
i Altinn skal det ikke leveres papirkart. Tiltakene blir her kartfestet direkte i søknaden. Men i papirsøk-
nader skal kopi av kart over tiltakene følge som vedlegg til søknaden. 

Tilskudd skal gis til de arealer og objekter der en oppnår størst miljøeffekt innen foretaket.
Miljødokumentasjon et viktig for å synliggjøre prioritering, planlegging og resultater av tiltak. Miljø-
dokumentasjon kreves for alle kulturlandskapstiltakene og enkelte tiltak mot forurensning.  I mange 
tilfelle vil det kun være behov for mindre endringer på de flerårige skjøtselsplanene fra år til år. Det er 
utarbeidet fire maler som du finner bakerst i denne veilederen.

Maler for miljødokumentasjon:
• Bruk av tilførselsslanger for husdyrgjødsel
• Ugrasharving – Hypping/radrensing – Flamming
• Dyr på beite
• Flerårig skjøtselsplan 

Malene ligger også på Fylkesmannens nettsider under RMP-tilskudd. 

Første gang det søkes på noen av kulturminnetiltakene kreves det at miljødokumentasjonen sendes inn 
til kommunen. Dette er for at kulturminnemyndigheten kan kvalitetssikre skjøtselsplanene slik at den 
skjer «etter antikvariske prinsipper» og få oversikt over kulturminnene som ikke er kartlagt. Det står 
som et vilkår for de tiltakene det gjelder. Ellers beholder søker miljødokumentasjonen som fremvises 
ved eventuell kontroll.
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Generelle bestemmelser

Søknad og aktuelle søkere
Alle foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 
om produksjonstilskudd i jordbruket kan søke 
tilskudd. Foretaket behøver ikke å ha søkt om 
produksjonstilskudd.

Det er et krav at foretak som har jordbruksareal 
med planteproduksjon, har en godkjent gjødslings-
plan. Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår 
at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbe-
varing av plantevernjournal. En plantevernjournal 
består av sprøytejournal, journal om integrert 
plantevern og journal om beskyttelse av vannmiljø.

De regionale miljøtilskuddene er generelle ordnin-
ger, og alle som oppfyller vilkårene for den enkelte 
tilskuddsordning, har dermed rett på tilskudd. Det 
søkes kun for ett år om gangen.

Mange foretak omfatter leiejord. Ved endringer i 
jordleieavtaler for arealer som det søkes tilskudd 
til, plikter søker å underrette eier og ny leier hvis 
det er gitt miljøtilskudd til arealet og hvilke følger 
dette har for driften av arealet.

Søknadsfrist er 15. oktober. Søknaden leveres 
elektronisk via Altinn. Eventuell papirsøknad 
sendes til kommunen der foretakets driftssenter 
ligger. 

Søknader innsendt etter søknadsfristen
Ved oversittelse av søknadsfrist blir det foretatt en 
reduksjon i tilskudd med kr 1000 per virkedag etter 
fristens utløp og opp til 20 virkedager. Søknader 
som innkommer senere enn 20 virkedager etter 
fristen, vil ikke bli behandlet. Det er søkers eget 
ansvar at søknaden leveres i rett tid. For at den 
kan regnes som å være levert i rett tid, må søknad 
være sendt i Altinn innen kl. 23.59 den 15. oktober. 
Papirsøknader må være poststemplet senest da-
toen for søknadsfristen eller levert kommunen før 
åpningstidens slutt på datoen for søknadsfristen. 

Vedtak og adgang til å klage
Kommunen fatter vedtak om tilskudd. Kommunens 
vedtak kan påklages og Fylkesmannen er klage-
instans. Klagen stiles til Fylkesmannen og klage-
fristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Vedtaket 

står i brev fra Landbruksdirektoratet i forbindelse 
med utbetaling av tilskuddet i mars 2018.

Tilskuddssatser og utbetaling 
Fylkesmannen fastsetter satsene for de enkelte 
tilskudd. Satsene som er oppgitt, er foreløpige. 
Fylket får tildelt et bestemt beløp til regionale 
miljøtilskudd i jordbruksoppgjøret. Satsene vil 
derfor kunne bli redusert dersom det er større 
søkermasse enn forventet. 

Tilskudd utbetales til det foretaket som har søkt. 
Utbetaling skjer fra Landbruksdirektoratet i mars 
2019. Minstebeløp for utbetaling er kr 300. Konto-
nummer må oppgis på søknaden. Kontonummeret 
kan endres i Altinn inn til 3 uker før utbetaling.
For øvrig vises det til forskriften når det gjelder 
dispensasjoner, kontroll, avkortinger og tilbake-
betaling. 

Foto: Ole Christian Torkildsen
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Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak 
i landbruket, Vestfold 
Hjemmel:
Fastsatt av Fylkesmannen i Vestfold 17. juni 2015 
med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord 
(jordlova) § 18, jf. delegeringsvedtak 14. desember 
2004 nr. 1615. (§9 er endret i 2018)

Kap. 1 Innledende bestemmelser 

§ 1. Formål 
 Formålet med denne forskrift er å bidra til at 

jordbruket i Vestfold fylke drives miljøforsvarlig 
og ivaretar kulturlandskapet.

§ 2 Virkeområde
 Forskriften gjelder for tilskudd til miljøtiltak i 

Vestfold fylke.

§ 3 Grunnvilkår
 Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften 

kan bare gis til foretak som er berettiget pro-
duksjonstilskudd, jf. forskrift 19. desember 
2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd mv. i 
jordbruket.

 

Kap. 2 Spesielle bestemmelser

§ 4 Tilskudd til miljøtiltak for å fremme jord-
brukets kulturlandskap, biologisk mangfold 
kulturmiljøer og kulturminner

 Det kan gis tilskudd til beiting og annen skjøtsel 
av arealer med verdifulle jordbrukslandskap, 
særegne landskapselementer, biologisk mang-
fold, kulturmiljøer og kulturminner, og til tiltak 
for å legge til rette for friluftsliv og tilgjengelig-
het. 

§ 5 Tilskudd for å hindre og redusere forurens-
ning og utslipp til luft fra jordbruket 

 Det kan gis tilskudd til drift av dyrka arealer 
der det gjennomføres tiltak eller tas spesielle 
hensyn for å hindre eller redusere avrenning 
til vassdrag og kyst, utslipp til luft og bruk av 
plantevernmidler. 

§ 6 Krav om miljødokumentasjon for enkelte tiltak 
 Tiltak som krever spesiell miljødokumentasjon, 

er fastsatt i retningslinjene fra Fylkesmannen.
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§ 7 Krav om avklaring av enkelte tiltak med kul-
turminnemyndigheten

 Når tiltak berører arealer med kulturmiljøer og 
kulturminner, må tiltakene utføres i samsvar 
med veiledning fra kulturminnemyndigheten. 

 
Kap. 3 Generelle bestemmelser

§ 8 Retningslinjer og satser
 Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslin-

jer, satser, definisjoner m.v. fastsatt av Fylkes-
mannen i Vestfold.

§ 9 Søknad og utbetaling
 Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt 

av Fylkesmannen i Vestfold. Søknadsfristen er 
15. oktober.

 Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte 
tilskuddet bli redusert med 1 000 kroner per 
virkedag etter fristens utløp og opp til 20 vir-
kedager. Søknader som innkommer senere enn 
20 virkedager etter fristen vil ikke bli behandlet. 
Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller 
beitelaget som fremsatte søknaden. Tilskuddet 
kan ikke overdras til eie eller pant.

§ 10 Administrasjon, dispensasjon og klage
 Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fyl-

kesmannen kan etter søknad i særlige tilfeller 
dispensere fra reglene i denne forskriften.

 Vedtak fattet av kommunen kan påklages  til 
Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen 
i første instans kan påklages til Landbruksdi-
rektoratet.

§ 11 Opplysningsplikt og kontroll 
 Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger 

som kommunen, Fylkesmannen og Landbruks-
direktoratet finner nødvendig for å kunne for-
valte ordningen. 

 Kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirek-
toratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er 
riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, 
korrespondanse og opptegnelser som vedkom-
mer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse 
med søknad om tilskudd kan også kontrolleres 
ved telling og måling på de eiendommer som 
foretaket benytter i driften.

§ 12 Avkortning ved regelverksbrudd
 Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig dri-

ver eller har drevet sin virksomhet i strid med 
annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan 
hele eller deler av det samlede tilskuddet som 
tilfaller foretaket avkortes.

§ 13 Avkortning ved feilopplysninger
 Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig 

har gitt feil opplysninger i søknaden som har 
eller ville dannet grunnlag for en urettmessig 
utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, 
kan hele eller deler av det samlede tilskuddet 
som tilfaller foretaket avkortes. Tilskuddet kan 
også avkortes dersom foretaket ikke overholder 
de frister som Kommunen, Fylkesmannen el-
ler Landbruksdirektoratet har satt for å kunne 
utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 11.

§ 14 Tilbakebetaling og renter mv.
 Dersom foretaket som følge av manglende 

oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller 
av andre grunner har mottatt en utbetaling 
som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte 
beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren 
eller motregnes i senere tilskuddsutbetaling. 
Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt 
beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak 
om avkorting etter § 12 og § 13.

 For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter 
når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov 
uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra 
tidspunktet for utbetalingen av det urettmes-
sige tilskuddet. Størrelsen på renten følger 
rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. 
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket 
betaling m.m.

 Krav fra offentlig myndighet som utspringer av 
foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes 
i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket.

§ 15 Ikrafttredelse
 Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves 

forskrift 19. juni 2013 nr. 670 Forskrift om tilskudd 
til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold. 



36

Foto: Ole Christian Torkildsen

Foto: Marianne Sandgren
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Mal: Bruk av tilførselsslanger for husdyrgjødsel
(Miljødokumentasjon)

Foretak (navn):

Kommune:

Gbnr:

Mål med tiltaket:

Spredeopplegg og navn på innleid entreprenør:

Rapportering:

Sted/dato: Underskrift:

Vedlegg: Kart over spredearealene

Dato Skiftenavn/Gbnr Areal Type Spredd Nitrogen Spredd mengde
  dekar husdyrgjødsel kg pr. dekar tonn pr. dekar

SUM
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Mal: Ugrasharving - Hypping/radrensing - Flamming
(Miljødokumentasjon)

Foretak (navn):

Kommune:

Gbnr:

Mål med tiltaket:

Rapportering:

Sted/dato: Underskrift:

Vedlegg: Kart over arealet der tiltaket er utført

Dato Skiftenavn/Gbnr Areal Type Hvem som har
  dekar redskap utført jobben
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Mal: Dyr på beite – beiteplan og beiterapport
(Miljødokumentasjon)

Dyreholder (foretak):

Kommune:

Gbnr:

Øyer og holmer

Verneområder

Areal med spesielle verdier

Gravfelt X

Andre automatisk fredede kulturminner X

Mål for beitingen:

Tilskuddsordning (kun en ordning pr. skjema) Sett Skal sendes
 kryss kommunen

1

2

3

4

5

6

7

Grunneier Navn på øy/beiteområde Beiteareal Dyretall og dyreslag
  dekar

Beiteområder og grunneiere:

1

2

3

4

5

6

7

 Avtaler med grunneiere - navn Gbnr Kommune
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Dyretall og beiteperioder:

Sted/dato: Underskrift:

Dokumentasjon:
• Avtaler med grunneiere
• Loggbok for tilsyn – dersom det ikke er ført her / ikke er nok plass
• Kart over beitearealene

Dyreslag Antall Antall Beiteareal Beiteperiode
 dyr dyreenheter dekar dato

Plan for beitingen og spesielle hensyn:

Sau/geit (x 1 dyreenhet)
voksne og ungdyr

Storfe (x 5 dyreenheter)
voksne dyr

Storfe (x 3 dyreenheter)
kalv/ungdyr

Hest (x 3 dyreenheter)
voksne og ungdyr

SUM

Dato Merknader

Loggbok - tilsyn med dyr i utmark:
Det er krav i forskrifter om dyrehold/dyrevelferd om tilsyn på beite i utmark minimum to ganger i uka for storfe – en gang 
i uka for sau og hest.
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Mal: Flerårig skjøtselsplan
(Miljødokumentasjon)

Foretak:

Kommune:

Gbnr:

Åkerholmer

Gårdsdammer

Store trær

Biologisk verdifulle arealer

Slåttemark

Gravfelt X

Andre automatisk fredede kulturminner X

Steingjerder

Trerekker/alleer

Viktig kulturhistoriske områder X

Vedlikehold av ferdselsveier i jordbrukslandskapet

Mål for skjøtselen:

 Grunneier Gbnr Areal* Antall* Lengde*
   dekar stk meter

Områder og grunneiere

SUM

*) Velg kolonne tilpasset ordning

Tilskuddsordning (kun en ordning pr. skjema) Sett Skal sendes
 kryss kommunen
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Beskrivelse av områdene / elementene:

Flerårig skjøtselsplan:

Sted/dato: Underskrift:

Dokumentasjon:
Kart over områdene / elementene
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Egne notater:



Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen
Postboks 2076, 3103 Tønsberg

Telefon: 33 37 10 00
www.fylkesmannen.no/vestfold P
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