Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Viken - 2022
Søknaden kan sendes fra og med 15.09.2022.
Søknadsfrist 15.10.2022.
Fyll ut skjemaet og send det til kommunen der driftssenteret ligger.
Dersom foretaket gjennomfører tiltak i et annet fylke, skal du bruke dette fylket sitt søknadsskjema. Søknaden sendes i slike tilfeller til den
kommunen der hoveddelen av tiltakene blir gjennomført.

Lever søknaden elektronisk - trygt og sikkert på www.landbruksdirektoratet.no.
Du kan også levere søknaden på internett. Når du leverer søknaden elektronisk blir du veiledet gjennom skjemaet, opplysningene blir kontrollert,
og du får kvittering på at søknaden er mottatt.
Skriv gjerne ut søknaden din og ta vare på kvittering for sendt søknad!
Takk for miljøinnsatsen!

Se Statsforvalteren i Oslo og Viken sin veileder og forskrift for mer informasjon.
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Tiltak
Kulturlandskap

Regionalt prioriterte kulturlandskap
Drift av bratt areal
Overflatedyrka og fulldyrka 1:5

daa

Overflatedyrka og fulldyrka 1:3

daa

Drift av bratt areal

daa

Drift av bratt fruktareal
Overflatedyrka og fulldyrka 1:5

daa

Overflatedyrka og fulldyrka 1:3

daa

Drift av bratt fruktareal

daa

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark
Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark

daa

dyr

Høy sats, hest/storfe

dyr

daa

Høy sats, småfe

dyr

daa

Lav sats, hest/storfe

dyr

daa

Lav sats, småfe

dyr

daa

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark

Slått av verdifulle jordbrukslandskap
Slått av verdifulle jordbrukslandskap

daa

Opprettholde kulturlandskapet
Skjøtsel av gårdsdammer
Skjøtsel av gårdsdammer

stk

Biologisk mangfold

Utvalgte naturtyper
Slått av slåttemark
Slått av slåttemark

daa

Svært viktig

daa

Viktig

daa

Lokalt viktig

daa

Slått av slåttemyr
Slått av slåttemyr

daa

Svært viktig

daa

Viktig

daa

Lokalt viktig

daa

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Viken - 2022

Side 2 av 6

Prioriterte naturverdier
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer
Beiting

daa

Skjøtsel av styvingstrær
Skjøtsel av styvingstrær

stk

Soner for pollinerende insekter
Høy sats

m

Lav sats

m

Kulturminner og kulturmiljøer

Setring
Drift av seter
Levering til meieri, 4-6 uker

deltakere

stk

Levering til meieri, 6 uker eller mer

deltakere

stk

Egen foredling, 4-6 uker

deltakere

stk

Egen foredling, 6 uker eller mer

deltakere

stk

Levering til meieri, 4-6 uker

deltakere

stk

Levering til meieri, 6 uker eller mer

deltakere

stk

Egen foredling, 4-6 uker

deltakere

stk

Egen foredling, 6 uker eller mer

deltakere

stk

Levering til meieri, 4-6 uker

deltakere

stk

Levering til meieri, 6 uker eller mer

deltakere

stk

Egen foredling, 4-6 uker

deltakere

stk

Egen foredling, 6 uker eller mer

deltakere

stk

Drift av seter 2

Drift av seter 3

Automatisk fredede kulturminner
Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner
Beiting

stk

Slått

stk

Nyere tids kulturminner
Skjøtsel av steingjerder
Skjøtsel av steingjerder

m

Skjøtsel av bakkemurer
Skjøtsel av bakkemurer
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Skjøtsel av trerekker
Skjøtsel av trerekker

m

Skjøtsel av alléer
Skjøtsel av alléer

m

Avrenning til vann

Avrenning
Ingen jordarbeiding om høsten
Ingen jordarbeiding om høsten

daa

Erosjonsklasse 1, prioriterte områder

daa

Erosjonsklasse 2, prioriterte områder

daa

Erosjonsklasse 3, prioriterte områder

daa

Erosjonsklasse 4, prioriterte områder

daa

Erosjonsklasse 1, andre områder

daa

Erosjonsklasse 2, andre områder

daa

Erosjonsklasse 3, andre områder

daa

Erosjonsklasse 4, andre områder

daa

Erosjonsklasse 1, med dråg, prioriterte områder

daa

Erosjonsklasse 2, med dråg, prioriterte områder

daa

Erosjonsklasse 1,med dråg, andre områder

daa

Erosjonsklasse 2, med dråg, andre områder

daa

Gras på arealer utsatt for flom og erosjon
Prioriterte områder

daa

Ingen jordarbeiding på flomutsatte arealer
Prioriterte områder

daa

Andre områder

daa

Direktesådd høstkorn og høstoljevekster
Prioriterte områder

daa

Fangvekster som underkultur
Prioriterte områder

daa

Andre områder

daa

Fangvekster sådd etter høsting
Prioriterte områder

daa

Andre områder

daa

Grasdekte vannveier i åker, potet/grønnsaker
Prioriterte områder
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Grasdekte vannveier i åker, korn
Prioriterte områder

m

Grasstriper i åker, potet/grønnsaker
Prioriterte områder

m

Grasstriper i åker, korn
Prioriterte områder

m

Grasdekt kantsone i åker, potet/grønnsaker
Prioriterte områder

m

Grasdekt kantsone i åker, korn
Prioriterte områder

m

Fangdam
Prioriterte områder

daa

stk

Andre områder

daa

stk

Utslipp til luft

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

daa

Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

daa

Plantevern

Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler
Ugrasharving i åker
Ugrasharving i åker

daa

Ugrasbekjempelse i radkulturer
Flamming

daa

Mekanisk ugrasbekjempelse

daa

Miljøavtale

Miljøavtale
Miljøavtale
Trinn 1

daa

Trinn 2

daa

Klimarådgivning

Klimarådgivning
Klimarådgivning
Grupperådgiving

stk

To-til-en rådgiving

stk

En-ti-en rådgiving

stk

Søknad om regionalt miljøtilskudd i Oslo og Viken - 2022

Side 5 av 6

Melding fra søker

Egenerklæring
Ja

Nei

Ikke relevant

Jeg har gjødslingsplan i samsvar med krav i forskrift om gjødslingsplanlegging

Ja

Nei

Ikke relevant

Jeg har journal over plantevernmidler i samsvar med krav i forskrift om regionale
miljøtilskudd

Ja

Nei

Ikke relevant

Miljøavtale: Alt erosjonsutsatt areal på foretaket har stubb, gras eller fangvekster om
vinteren

Ja

Nei

Ikke relevant

Miljøavtale trinn 1: Jeg har sådd «pionervekster» eller tilsvarende

Ja

Nei

Ikke relevant

Miljøavtale trinn 2: Gjødslingsplan, temperaturlogg og råvaredokument kan fremvises ved
kontroll

Ja

Nei

Ikke relevant

Klimarådgiving. Jeg har lastet opp vedlegg med utfylt- og underskrevet tiltaksplan

Kart med inntegning av tiltak og omsøkt areal skal følge søknaden.

Antall vedlegg

Jeg er kjent med reglene i forskrift om regionalt miljøtilskudd i fylket og forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Sted og dato
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