Gårdskartet hjelper deg til å finne hvilke RMP-ordninger du
kan søke på
Flere av RMP-ordningene gjelder bare i bestemte områder. Noen ordninger gjelder bare i prioriterte områder, se side 8 i
veilederen, eller satsen kan være høyere i prioriterte områder enn i andre områder. I tillegg kan det være andre avgrensninger.
Hvilke avgrensninger som gjelder for hver enkelt ordning, er beskrevet i veilederen.
Gårdskartet er et godt hjelpemiddel til å finne ut hvilke deler av arealet som du disponerer, som eventuelt ligger i slike
områder. Under «Andre kartlag» i menyen til venstre i skjermbildet for gårdskartet finner du kartlag som blant annet viser
erosjonsrisiko, helling jordbruksareal, vernskog, fredete kulturminner, naturtyper og verdifulle kulturlandskap. Noen av
kartlagene kan du også se i kartet til det elektroniske søknadsskjemaet for RMP, men ikke alle.
Nedenfor er det gitt en nærmere beskrivelse av aktuelle kartlag som er nyttige å kjenne til, og hvilke ordninger du kan søke på
innenfor de aktuelle områdene.
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1 Oversikt over aktuelle kartlag
Kartlag
Erosjonsrisiko
Helling jordbruksareal
Vernskog
Fredete kulturminner
Naturtyper
Utvalgte naturtyper
Verdifulle kulturlandskap
Avrenning, prioriterte områder
Drågerosjon
Seterkart

Gårdskart
X
X
X
X
X
X
X

Kartet til elektronisk
RMP-søknad
X
X

Kommentarer
Viser areal i ulike erosjonsrisikoklasser

X
X
X
X
X
X

Arealer under marin grense
Ikke i bruk i RMP
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2 Erosjonsrisiko Satsene for ordningen Ingen jordarbeiding om høsten - § 17 - er differensiert etter om arealet ligger i prioritert område (dvs.
under Marin grense) eller utenfor (dvs. over Marin grense). Arealer under Marin grense har høyere sats en arealer over marin
grense. Dessuten: Desto høyere erosjonsrisiko, desto høyere sats.
Det finnes flere erosjonsrisikoklasser:

Eksempel:
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3 Helling jordbruksareal Tilskudd til Drift av bratt areal - § 4 - har to satser, høyest sats for det bratteste arealet.
Helling jordbruksareal har to kategorier:

Eksempel:
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4 Vernskog For arealer over vernskoggrensa kan du søke følgende tilskudd:
- Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark – fjellområder - § 7, se nærmere om vilkår på side 11 i veilederen.
- Slått av verdifulle jordbrukslandskap – fjellområder - § 8, se nærmere om vilkår på side 11 i veilederen.

I gårdskartet vises arealer over vernskoggrensa slik:

Eksempel:
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5 Fredete kulturminner Tilskudd til Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner - § 15 forutsetter at kulturminnet er registrert i
kulturminnebasen Askeladden. På kartlaget «Fredete kulturminner» i Gårdskartet finner du disse.

Tegnforklaring til fredete kulturminner:

Slik kan det se ut på kartet:
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6 Naturtyper Noen arealer har spesielle biologiske kvaliteter som det er ønskelig å ta vare på.
Følgende type arealer kan du søke om tilskudd til, om du skjøtter slike:
- Slått av slåttemyr og slåttemark - §10, se nærmere om vilkår på side 12 i veilederen.
- Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer – hagemark, naturbeitemark, strandenger og strandsump, kystlynghei, beiteskog, evjer,
bukter og viker, slått- og beitemyr, som er klassifisert som innmarksbeite - §11, se nærmere om vilkår på side 13 i veilederen.
Tilskuddene gjelder også på arealer som er kategorisert som «Utvalgte naturtyper», se lengre ned.
Naturtyper vises slik i kartet:

Eksempel 1:

Hvis du klikker på området, får du opp en «boks» i
skjermen, som forklarer hva slags område dette er
(eksemplet forklarer hva området ved Veslestølen er):
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Eksempel 2:

Ved å dra rektanglet over mot høyre, får du mer
informasjon om naturtypen
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Noen «Naturtyper» er også «Utvalgte naturtyper»:

For disse arealene finnes det ofte en grundig beskrivelse av naturtype med skjøtselsråd.
Eksempel 3
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7 Verdifulle kulturlandskap På arealer som er kategorisert som «Verdifulle kulturlandskap» eller «Nasjonalt utvalgte kulturlandskap» kan du søke om
tilskudd til
- Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark - § 6, se nærmere om vilkår på side 10 i veilederen.
- Slått av verdifulle jordbrukslandskap – kun aktuelt over marin grense - § 8, se nærmere om vilkår på side 11 i veilederen.
- Skjøtsel av styvingstrær - §1 2, se nærmere om vilkår på side 13 i veilederen.
- Skjøtsel av steingjerder, trerekker og alléer - §1 6, se nærmere om vilkår på side 16 i veilederen.
Kartlaget viser både «Verdifulle kulturlandskap» (dvs. som er regionalt viktige) og «Nasjonalt utvalgte kulturlandskap»:

I Oslo og Viken har vi følgende «Nasjonalt viktige kulturlandskap»:
- Leveld (Ål kommune)
- Steinsletta (Hole og Ringerike kommuner)
- Nordmarksplasser (Oslo kommune)
- Sørkedalen (Oslo kommune)
- Øya og Nordre Eik (Nannestad kommune)
- Bøensætre med plasser (Aremark kommune)
- Rygge (Rygge kommune)
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Eksempel «Verdifulle kulturlandskap» - Røysehalvøya i tidligere Buskerud:
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Eksempel «Nasjonalt verdifulle kulturlandskap» - Bøensæter i Østfold:
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8 Ordninger uten kartlag
Noen av ordningene er avgrenset til områder som det per nå ikke finnes kartlag for verken i gårdkartet eller i kartet til den
elektroniske RMP-søknaden. Det gjelder:
- Øyer og holmer langs kysten og i innsjøer
- Ravinebeiter
På øyer og holmer kan du søke om tilskudd til
- Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark - § 7, se nærmere om vilkår på side 11 i veilederen.
På ravinebeiter kan du søke om tilskudd til
- Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark - § 6, se nærmere om vilkår på side 10 i veilederen.
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