Gårdskartet hjelper deg til å finne hvilke RMP-ordninger du
kan søke på

Flere av de regionale miljø (RMP)-ordningene er avgrenset til bestemte områder. Noen ordninger gjelder bare i prioriterte
områder, se side 10 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, kulturminner, naturtyper og verdifulle kulturlandskap. Noen av kartlagene
kan du også se i kartet til det elektroniske søknadsskjemaet for RMP (eStil) og i kartappen til Statsforvalteren.
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

Gårdskart

Kartet til
elektronisk
RMP-søknad
X

Erosjonsrisiko - flateerosjon

X

Erosjonsrisiko - dråg

X

X

Tilskuddskart – ingen
jordarbeiding om høsten

X

X

Helling jordbruksareal

X

X

Vernskog

X

Kartapp til
Statsforvalteren i
Oslo og Viken

X

Kommentarer

Viser samlet risiko for erosjon på
jordoverflata og jordtap gjennom
drensrør, fordelt på ulike
erosjonsrisikoklasser
Viser risiko for erosjon i små dalsøkk og
forsenkinger
Sammenstilt kartlag basert på
erosjonsrisikokartene for flate- og
drågerosjon. Ble tatt i bruk for RMP fra og
med søknadsomgangen 2021. Les om
tilskuddskartene her
Oppdateres hvert år og kan gi endringer
ved import av tidligere søknad
I henhold til Skogbruksloven § 12, anses
skog som vernskog når den tjener til vern
for annen skog eller gir vern mot
naturskader. Det samme gjelder områder
opp mot fjellet eller ut mot havet der
skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved
feil skogbehandling.
Det er landbruksavdelingen hos
Statsforvalteren som har ansvar for
kartlegging av vernskoggrensene.
Vernskog er samlet inn og er tilgjengelig
for de områdene hvor Statsforvalteren har
sendt inn digitale data.
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Kartlag

Gårdskart

Kartet til
elektronisk
RMP-søknad

Kulturminner
Naturtyper –
Miljødirektoratets instruks

X
X

X
?

Naturtyper – DN håndbok 13

X

X

Utvalgte naturtyper

X

Verdifulle kulturlandskap

X

Utvalgte kulturlandskap

X

Avrenning (forurensning),
prioriterte områder

X

X

Kartapp til
Statsforvalteren i
Oslo og Viken

Kommentarer

Basert på Natur i Norge
klassifikasjonssystemet (NiN)

X

Naturtypelokaliteter kartlagt etter DN
håndbok 13
Registrerte forekomster av utvalgte
naturtyper, jf forskrift om utvalgte
naturtyper. Åtte naturtyper har status
som utvalgt naturtype: Kystlynghei,
slåttemark, slåttemyr, kalklindeskog,
kalksjøer, hule eiker, åpen grunnlendt
kalkmark i boreonemoral sone og
olivinskog.
Verdifulle kulturlandskap med registrerte
biologiske verdier og/eller
kulturminneverdier. Biologiske verdier kan
være naturtyper, som f.eks. artsrike
slåtteenger eller kystlynghei.
Kulturhistoriske verdier kan være f.eks.
hus, steinmurer og gravrøyser.

X

I 2022 er det 49 områder som er omfattet
av en tverrfaglig, felles satsing for å sikre
verdier knyttet til landskap, biologisk
mangfold, kulturminner og kulturmiljøer,
herundersikre langsiktig skjøtsel og drift.

X

Arealer under marin grense
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Regionale miljøkrav

Seterkart

X

Områder der det stilles krav om bestemte
jordbearbeidingsrutiner eller tiltak for jord
i nedslagsfeltet til sårbare vassdrag.

X
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2 Tilskuddskart – ingen jordarbeiding om høsten
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.
Hvor høy erosjonsrisiko et areal har framkommer i kartlaget Tilskuddskart – ingen jordarbeiding om høsten. Kartlaget deler
arealene inn i seks erosjonsrisikoklasser:

Eksempel:

5

3 Helling jordbruksareal
Tilskudd til Drift av bratt areal - § 4 - har to satser, høyest sats for det bratteste arealet.
Kartlaget 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 13 i veilederen.
- Slått av verdifulle jordbrukslandskap – fjellområder - § 8, se nærmere om vilkår på side 13 i veilederen.
I gårdskartet vises arealer over vernskoggrensa slik jf. kartlaget Vernskog:

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

Tegnforklaring til Kulturminner:
Eksempel:
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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 14 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 15 i veilederen.
Tilskuddene gjelder også på arealer som er kategorisert som «Utvalgte naturtyper», se side 11.
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 og utvalgte kulturlandskap
På arealer som er kategorisert som «Verdifulle kulturlandskap» eller «Utvalgte kulturlandskap» kan du søke om tilskudd
til
- Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark - §6, se nærmere om vilkår på side 12 i veilederen.
- Slått av verdifulle jordbrukslandskap – kun aktuelt over marin grense - §8, se nærmere om vilkår på side 13 i veilederen.
- Skjøtsel av styvingstrær - §12, se nærmere om vilkår på side 15 i veilederen.
- Skjøtsel av steingjerder, trerekker og alléer - §16, se nærmere om vilkår på side 18 i veilederen.

Kartlaget viser både «Verdifulle kulturlandskap» (dvs. som er regionalt viktige) og Nasjonale «Utvalgte kulturlandskap»:

I Oslo og Viken har vi følgende «Nasjonalt utvalgte 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 «Nasjonalt verdifulle kulturlandskap» - Bøensæter i tidligere Østfold:

Eksempel «Utvalgte kulturlandskap» - Leveld i tidligere Buskerud:

13

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
denelektroniske 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.
Kart med oversikt over områder med regionale miljøkrav finnes i veilederen på side 8 og i Kartapp til Statsforvalteren i Oslo og
Viken. Det finnes ikke noe kartlag i Gårdskart eller i kartet til den elektroniske RMP-søknaden som viser dette.
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