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Kort om regionalt miljøprogram 2013–2016 
 

Regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket i Aust-Agder ble revidert i forkant av 

søknadsomgangen 2013. Ved jordbruksoppgjøret i 2012 ble det bestemt at det nasjonale 

miljøprogrammet skulle oppdateres med føringer for revidering av de regionale 

miljøprogrammene. Det ble også bestemt at tilskuddsordningene i RMP for perioden 2013–2016 

skulle utformes innenfor et gitt sett med valg i en nasjonal meny. Overgangen til et slikt 

menysystem for de ulike tilskuddsordningene kom samtidig med innføring av det nye søknads- og 

saksbehandlersystemet (eStil).  

 

 

Vest-Agder og Aust-Agder samarbeidet om utarbeidelse av regionalt miljøprogram for 

programperioden 2013-2016. Programmet er utarbeidet av Fylkesmannen i samråd med 

bondelaget, bonde- og småbrukerlaget og fylkeskommunen i begge fylkene i samsvar med de 

rammer og føringer som er gitt gjennom det nasjonale miljøprogrammet.  

 

Den overordnede målsettingen med miljøprogrammet er å bidra til økt målretting av miljøarbeidet 

i landbruket og til bedre synliggjøring av landbrukets samlede miljøinnsats. Mer om delmålene 

kan du lese på Fylkesmannens nettsider.  

 

For å bidra til å nå disse målene er det utarbeidet 18 tilskuddsordninger som det blir informert om 

på de neste sidene.  

 

Vi oppfordrer alle å søke elektronisk og viser til egen veiledning hvordan dette gjøres. 

 

Viktig informasjon om søknadsomgangen i 2015 

• Du kan søke elektronisk på Altinn via www.landbruksdirektoratet.no etter 1. august. 

• For alle tilskuddsordninger med unntak av ordning 3 og 4 skal det tegnes kart over 

omsøkte tiltak. 

• Dersom du ønsker å fylle ut søknadsskjema manuelt, finner du det på Fylkesmannens 

nettsider og den må da sendes til kommunen hvor driftssenteret ligger. 

• Har du en godkjent RMP-søknad fra 2014, vil eiendommene fra denne være forhåndsutfylt 

på eiendomslisten i Altinn/eStil. Når du åpner kartløsningen, vil det komme opp spørsmål 

om å hente inn karttegninger som kommunen har godkjent i 2014. 

Merk at dersom du velger å importere tiltak fra 2014 etter at du har begynt å tegne, vil 

tegninger tegnet i 2015 bli overskredet. Derimot kan du etter å ha importert fjorårets 

karttegninger legge til nye tegninger samt endre på fjorårets og årets karttegninger. 

 

 

All informasjon om  regionalt miljøprogram finner du på:  
http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-

skogbruk/Regionalt-miljoprogram/ 

 

 

  

  

http://www.landbruksdirektoratet.no/
http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Regionalt-miljoprogram/
http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Regionalt-miljoprogram/
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Generelle bestemmelser 

Hvem kan søke? 
Tilskudd kan gis til foretak som fyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd etter gjeldende 

forskrift om produksjonstilskudd og som driver jordbruksareal eller har beitedyr som beiter i Vest-

Agder fylke. Foretak som er registrert i Vest-Agder, men driver jordbruksareal eller har beitedyr i 

andre fylker, må undersøke om de har krav på tilskudd gjennom regionalt miljøprogram også i det 

aktuelle fylket.  

Søknadsfrist 
Søknadsfristen er 20. august for alle ordninger med unntak av tilskudd til drift av beitelag, der 

søknadsfristen er 15.november. Søknadsfristen for godkjenning av nye beitelag er 1. mai. Ved for 

sent innlevert søknad vil tilskuddet bli redusert med 1 000 kr per virkedag etter fristens utløp. 

Søknader som leveres senere enn 20 virkedager etter søknadsfristen avvises. 

Søknad 
Du oppfordres til å søke elektronisk på Altinn via www.landbruksdirektoratet.no. 

Dersom du ønsker å fylle ut søknadsskjema manuelt, finner du det på Fylkesmannens nettsider og 

den må da sendes til kommunen hvor driftssenteret ligger. For søknad om tilskudd til drift av 

beitelag må du søke elektronisk på Altinn.  

Søknadsskjema for godkjenning av beitelag 
Søknaden skrives på eget søknadsskjema og sendes til kommunen der foretaket skal registreres. 

Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen eller lastes ned fra Fylkesmannens nettsider. 

Informasjon, regelverk, søknadsskjema osv. 
All relevant informasjon om prioriterte kulturlandskap og skjøtsel av ulike typer kulturminner og 

biologiske verdier finner du på Fylkesmannens nettsider.   

Om krav til kart osv. 
For flere av ordningene er det krav om skjøtselsplan med kart. Skjøtselsplanen skal være godkjent 

av kommunen. Videre må omsøkte tiltak (med unntak av ordning 3 og 4) tegnes inn på kart i 

Altinn eller tegnes inn på kart vedlagt søknaden som leveres til kommunen.  

Om forholdet til søknad om produksjonstilskudd 
For ordningene hvor det søkes tilskudd for dyr og areal skal det være samsvar mellom 

opplysningene som oppgis i denne søknaden og de som oppgis i søknad om produksjonstilskudd 

samme år.  

Godkjenning av søknad  
Godkjenning av søknad fra foretak avhenger av at foretakets søknad om produksjonstilskudd i 

jordbruket for søknadsomgangen i august blir godkjent. 

Utbetaling 
Tilskuddet blir utbetalt i slutten av februar året etter.  

Foreløpige tilskuddssatser 
Alle tilskuddssatser som oppgis for de ulike tilskuddsordningene er foreløpige. Endelige satser blir 

beregnet på grunnlag av søknadsmengde. 

 

http://www.landbruksdirektoratet.no/
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Foreløpige tilskuddssatser i 

ordning nr. 1, 2 og 3:  

 

Tilskudd til slått av eng: 

• kr 100 pr. daa 

 

Tilskudd til beite på innmark:  

• kr 70 pr. dyreenhet 

• maksimalt kr 150 pr. daa 

 

Tilskudd til beite i utmark: 

• småfe pr. dyr: kr 70  

(voksne og lam/ kje)           

• storfe/hest/hjort: kr 210 

 

Maksimalt tilskudd:  

• 40 000 kr pr. foretak 

Tilskuddsordninger for ulike miljøtema 

Kulturlandskap 
 

Formål: 

De tre tilskuddsordningene nedenfor skal stimulere til skjøtsel av lokalt verdifulle jordbruks-

landskap og utmark som er prioritert. 

 

Hvilke områder er prioritert: 

• I alle kommuner er det valgt ut prioriterte områder som lokalt verdifulle 

jordbrukslandskap. 

• Innmarksareal på alle øyer uten veiforbindelse har status som prioriterte områder. Utmark 

på disse øyene regnes som prioritert utmark. 

• En del naturreservater og landskapsvernområder regnes som prioriterte utmark. 

• Detaljerte kart over prioriterte områder finner du på våre nettsider. 

1) Tilskudd til slått av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 
Det kan gis arealtilskudd for slått av fulldyrka og overflatedyrka eng hvis disse kravene er oppfylt: 

• Areal det søkes tilskudd for skal tegnes inn på kart i Altinn eller på kart vedlagt søknaden. 

• Det er et krav at arealene brukes på en slik måte at det ikke kan oppstå fare for avrenning 

av gjødsel til vassdrag eller forurensing av vann og vassdrag med plantevernmidler. 

• Engarealet skal slås minst en gang i sesongen. 

• Gjengroing skal motarbeides aktivt, om nødvendig skal arealene ryddes manuelt. 

• Kulturminner i eller i tilknytning til arealene skal skjøttes tilfredsstillende. 

2) Tilskudd til beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap 
Det kan gis tilskudd for storfe (inkludert melkekyr og ammekyr), geit, sau, hest og hjort som 

beiter i minst 8 uker i perioden fra 1. mai til 15. oktober på innmarksareal hvis disse kravene er 

oppfylt: 

• Areal det søkes tilskudd for skal tegnes inn på kart i Altinn eller på kart vedlagt søknaden. 

• Det skal foreligge avtale hvis det søkes om tilskudd for hest som eies av andre enn søker. 

• Antall beitedyr skal være tilpassa arealet slik at en får en effektiv utnyttelse av beitet. 

Derfor er det satt et tak på tilskudd pr. dekar beiteareal på kr 150 pr. dekar. 

• Det skal oppgis antall dekar og dyreenheter som går på innmarksareal. 1 sau/lam/geit/kje = 

1 dyreenhet, 1 ungdyr av storfe/hest/hjort = 3 

dyreenheter, 1 melkeku/ammeku = 5 dyreenheter.  

3) Tilskudd til beite i prioritert utmark 
Det kan gis tilskudd for storfe (inkludert ammekyr), geit, sau, 

hest og hjort som beiter i minst 8 uker i perioden 1. mai til 15. 

oktober. Ved drift med utegangersau skal tillatelse fra 

Mattilsynet vedlegges dersom dyra ikke har tilgang til 

oppholdsrom og dette ikke er sendt med tidligere. 

 

Viktig ved beitetilskudd 

• Det kan ikke gis tilskudd både til slått og beiting av 

samme areal. Dersom arealet både slås og beites, regnes 

arealet som eng hvis det er tatt en slått på arealet. 

• Det kan bare utbetales ett beitetilskudd til samme 

beitedyr for en beitesesong. 
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Foreløpige tilskuddssatser i 

ordning nr. 4: 

 

For beiting i utmark, Tilskudd pr. dyr 

som sankes inn om høsten:  

• hest og storfe: kr 13 pr. dyr 

• småfe: kr 13 pr. dyr 

4) Tilskudd til drift av beitelag 
 

Formål: 

Tilskuddet skal bidra til best 

mulig utnytting av beite i 

utmark og redusere tap av dyr 

gjennom organisert tilsyn, 

organisert sanking og andre 

målretta fellestiltak i 

beiteområdet.  

 

Godkjente beitelag kan søke om 

tilskudd til drift elektronisk via 

Altinn. Søknadsfrist for dette er 

15. november. 

 

Nye beitelag skal godkjennes av 

kommunen innen 1. mai. 

 

 

Krav til drift av beitelag:  

• Laget skal bruke alle tilskudd til å fremme den organiserte beitebruken i området gjennom 

felles tiltak. 

• Laget skal organisere effektivt og forsvarlig tilsyn og sanking av egne og andre sine dyr i 

lagets område, tilpassa lokale forhold. Beiteområdet skal inspiseres minst en gang pr. uke.  

• Laget skal samarbeide med tilgrensende lag når det kan effektivisere ressursbruk og 

utnytting av beita. Dette gjelder særlig sanking og ettersanking fra utmarksbeite. 

• Laget skal være åpent for andre brukere som har tilgang til beite i området hvis samarbeid 

vil ha betydning for beitebruken.  

• Medlemmene må kunne dokumentere at det er gitt vaksiner og snyltebehandling etter 

gjeldende anbefalinger fra Mattilsynet.  

• Laget må bare sende lam på utmarksbeite som følger moren, som er friske og som har 

normal tilvekst. 

• Alle dyr skal sankes fra utmarksbeite ved minst en 

hovedsanking før 10. september og en ettersanking før 

10. oktober 

• Alle medlemmer i laget skal levere oversikt over hvor 

mange dyr som er saknet før 20. oktober til lederen. 

• Laget er ansvarlig for at det settes i gang 

felles/organiserte tiltak for å finne alle dyra. Dyr som 

kommer til rette, skal rapporteres fortløpende til 

kommunen innen 1. januar. 

 

 

 

  

 
Samling av sau på heia i Valle. Foto: Lisbeth S. Kismul. 

 

 
Samling av sau på heia i Valle. Foto: Lisbeth S. Kismul. 
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Foreløpige tilskuddssatser 

 

Skjøtsel av slåttemark: 

• kr 1000 pr. daa  

• maksimalt kr 15 000 

 

Skjøtsel av kystlynghei: 

• kr 20 pr. daa 

• maksimalt kr 10 000 

 

Skjøtsel av styvingstrær: 

• kr 200 pr. tre 

• maksimalt kr 5 000 

 

Beite av biologisk verdifulle arealer: 

• kr 600 pr. daa 

• maksimalt kr 15 000 

Biologisk mangfold 
 

Formål: 

Tilskuddsordningene skal bidra til å ta vare på biologiske verdier i jordbrukets kulturlandskap. 

 

Generelle krav: 

Søker skal ha skjøtselsplan med kart for de biologiske verdiene, se informasjonskriv om skjøtsel 

på Fylkesmannens nettsider. Skjøtselsplanen skal være godkjent av kommunen. 

5) Tilskudd til skjøtsel av slåttemark 
Slåttemark må være registrert i Naturbasen som lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig. Arealet skal 

ikke sprøytes eller gjødsles. Slått må utføres slik at artsrikdommen blir ivaretatt. 

6) Tilskudd til skjøtsel av kystlynghei 
Areal med kystlynghei må være registrert i Naturbasen som 

lokalt, regionalt eller nasjonalt viktig. I kystlynghei skal det være 

3 måneders vinterbeiting og lyngsviing. 

7) Tilskudd til skjøtsel av styvingstrær 
Styvingstrær skal styves hvert 3.–5. år 

8) Tilskudd til beite av biologisk verdifulle 

arealer 
Beitearealet må være registrert i Naturbasen som lokalt, 

regionalt eller nasjonalt viktig. Arealet skal ikke sprøytes og 

gjødsles. Beite må utføres slik at artsrikdommen blir ivaretatt. 

 

 

 

 

 

  

 
Slåttemark på Sandøya. Foto: Ellen Svalheim. 
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Foreløpige tilskuddssatser 

 

Skjøtsel av gravminner: 

• kr 500 pr. stk. 

• maksimalt kr 10 000 

 

Skjøtsel av buveier: 

• kr 1500 pr. daa,  

• maksimalt kr 3 000 

mindre enn 100 meter 

buvei = 1 daa 

• mer enn 100 meter buvei = 

2 daa 

 

Skjøtsel av bakkemurer:  

• kr 15 pr. meter. 

• maksimalt kr 5 000 

Kulturmiljøer og kulturminner 
 

Formål: 

Tilskuddsordningene skal bidra til å 

synliggjøre og skjøtte kulturminner og 

kompensere for driftsulemper. 

 

Generelle krav: 

Søker skal ha skjøtselsplan der kulturminnet er 

kartfestet og skjøtsel er beskrevet i samsvar 

med retningslinjer gitt i informasjonsskriv på 

Fylkesmannens nettside. Skjøtselsplanen skal 

være godkjent av kommunen. 

 

Ved skjøtsel er det viktig å ikke gjøre skade. 

Ta kontakt med kulturminnevernet i 

fylkeskommunen ved tvil. 

9) Tilskudd til skjøtsel av 

gravminner 
Gravminner må være automatisk freda 

kulturminne og være registrert i 

kulturminnedatabasen Askeladden. 

 

10) Tilskudd til skjøtsel av andre 

automatisk freda kulturminne 

(buveier) 
Buveier må være automatisk freda kulturminne 

og være registrert i kulturminnedatabasen Askeladden. 

 

En buvei skal ha steingard på den ene eller begge sider som skal 

vedlikeholdes. 

 

Det kan søkes om tilskudd til buvei under skjøtsel av andre 

automatisk freda kulturminner. Er buveien under 100 meter, 

skriv 1 dekar i søknadsskjema. Er buveien over 100 meter, skriv 

2 dekar. 

11) Tilskudd til skjøtsel av bakkemurer 
En bakkemur må være minst 50 cm høy og vedlikeholdes. 

 

Merk at det ikke gis tilskudd til steingjerder i Vest-Agder. 

Buveg, Bjørnhom i Marnardal. Foto: Elisabeth Kaddan. 

 

 

Buveg, Bjørnhom i Marnardal. Foto: Elisabeth Kaddan. 

 

 Gravhaug, Kaldvell i Lillesand. Foto: Ingvild Paulsen. 

 

 

 

 Gravhaug, Kaldvell i Lillesand. Foto: Ingvild Paulsen. 
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Foreløpige tilskuddssatser: 

 

Vedlikehold av ferdselsårer:  

• kr 4 pr. meter 

• maksimalt kr 4000 

Friluftsliv og tilgjengelighet 

12) Tilskudd til vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet 
 

Formål:  

Tilskuddet skal stimulere til og gi betaling til foretak som frivillig legger til rette for opplevelse og 

styrt ferdsel på eller i kanten av jordbruksareal dersom den er i et sammenhengende turstinett. 

 

Krav til turstien 

• Det kan gis tilskudd til tursti som går over eller i kanten av innmarksareal dersom denne er 

en del av en sammenhengende merket turvei. Det kan da gis tilskudd til hele veien, også 

den delen som går gjennom utmark. Lengden av utmarksdelen skal likevel ikke være større 

enn lengden av innmarksdelen. 

• Det kan gis tilskudd til hulvei dersom den er en del av en sammenhengende tursti. 

• Det skal være samarbeidsavtale for tilrettelagt ferdsel på min. 5 år mellom grunneiere når 

det er nødvendig for å få sammenhengende turstinett. 

• Turstien skal være godt merket og eventuelt skiltet i terrenget. 

• Turstien skal tegnes inn  på kart og det skal foreligge plan for tiltak og vedlikehold. 

• Turstien kan avmerkes på offentlig kjent turkart. 

 

Tilskuddet skal dekke vedlikehold av turstien og kompensasjon 

for ulempe. Det oppfordres til planlegging i samarbeid med 

kommune, friluftsråd, historielag m.fl. 

 

 

 
Merka tursti på Tromøya. Foto: Solfrid Mygland. 

 

Merka tursti på Tromøya. Foto: Solfrid Mygland. 
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Foreløpige tilskuddssatser: 

 

Areal som overvintrer i stubb: 

• 100 kr/daa 

 

Fangvekst etter høsting:  

• 250 kr/daa 

 

Vegetasjonssone:  

• 30 kr/m 

Avrenning til vassdrag og kyst 
 

Formål: 

Tilskuddsordningene skal bidra til å redusere avrenning og utvasking av matjord og næringsstoff 

fra jordbruksarealer. 

13) Tilskudd til vegetasjonssone 
• Grasdekt buffersone i åpenåkerarealer langs vassdrag må minst ha en bredde på 5 meter fra 

brekket mellom jordbruksareal og bekkeskråning.  

• Buffersonen må være sådd så tidlig at de er godt etablert og dekker jordoverflaten tidlig på 

høsten.  

• Buffersonen skal ikke fornyes oftere enn hvert 5. år.  

• Buffersonen skal ikke gjødsles eller sprøytes og skal slås/høstes hvert år.  

• Områdene denne ordningen gjelder for er nedbørfeltet til Reddalsvannet og Landvikvannet 

i Grimstad. 

14) Tilskudd for ingen/utsatt jordarbeiding 
• Gjelder for areal som ikke jordarbeides om høsten (stubbåker).  

• Ordningen omfatter korn, oljevekster, frøeng siste høsteår og grønfôrvekster sådd med 

liten radavstand og der bare overjordiske plantedeler blir høsta.  

• Engareal og korn med gjenlegg er ikke omfatta av ordninga. 

• Arealene kan ikke jordarbeides før 1. mars året etter at tilskuddet er innvilget.  

• Halmen på arealet kan ikke brennes. 

15) Tilskudd til fangvekst etter høsting 
• Gjelder for fangvekster sådd etter tidlige grønnsaker, potet eller rotvekster. 

• Fangveksten må være sådd så tidlig at den dekker jordoverflaten tidlig på høsten.  

• Fangveksten skal være en annen art enn hovedveksten (vekst det er søkt 

produksjonstilskudd for) og ikke være hovedvekst på arealet året etter. 

• Fangveksten skal ikke gjødsles på høsten. 

• Fangveksten kan sprøytes ned etter 20.oktober. 

• Det skal være maksimalt 15 % belgvekster i frøblandinga 

som skal nyttes til fangvekst.  

• Fangvekster kan høstes ved slått eller beiting, dersom 

dette ikke medfører dårligere effekt av fangvekstene. 

• Fangveksten kan ikke brukes til slått eller beiting 

påfølgende sesong. 

 

Krav til søknaden 

• Areal hvor det søkes tilskudd skal være tegna inn på kart. 
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Foreløpige tilskuddssatser: 

 

Nedlegging eller nedfelling i 

voksende kultur og åpen åker:  

• 70 kr/daa 

 

Spredning med rask nedmolding 

innen 2 timer:  

• 70 kr/daa 

 

Ekstratilskudd ved bruk av 

tilførselsslanger:  

• 40 kr/daa 

 

Maksimalt kr 30 000 

 

 

 

 
Foreløpige tilskuddssatser: 

 

Nedlegging eller nedfelling i 

voksende kultur og åpen åker:  

• 70 kr/daa 

 

Spredning med rask nedmolding 

innen 2 timer:  

• 70 kr/daa 

 

Ekstratilskudd ved bruk av 

tilførselsslanger:  

• 40 kr/daa 

 

 

 

Utslipp til luft  

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 
 

Formål 

Tilskuddet skal bidra til at husdyrgjødsel spres på en miljøvennlig måte som reduserer utslipp til 

luft, forurensing av vann og gir minst mulig luktulemper. Spredning skal foregå slik at mest mulig 

av næringsstoffene gjøres tilgjengelige for plantevekst. 

16) Tilskudd til nedlegging eller nedfelling 
Nedlegging eller nedfelling er aktuelt både i voksende kultur og åpen åker. 

17) Tilskudd til spredning med rask nedmolding 
Nedmolding skal skje innen 2 timer. 

18) Ekstratilskudd til bruk av tilførselsslanger  
Forutsetter spredning  etter metode 16) eller 17) over. 

Generelle krav: 

• All husdyrgjødsel på foretaket skal spres innen 1. 

september. 

• Det skal høstes eller beites etter spredning samme år. 

• All spredning av husdyrgjødsel på omsøkte areal må 

spres innen fastsatt frist og med miljøvennlig metode i 

samme vekstsesong 

• Det gis tilskudd til en spredning pr. vekstsesong pr. areal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slangsspreder med tilførselsslange. Foto: Jan Karsten Henriksen. 
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Kulturlandskapsprisen 2014. 

 

Astrid og Tore Mikalsen, Jølle i Farsund kommune fekk Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 

2014.  

 

Prisen blei delt ut av administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet på den 

nasjonale nettverkssamlinga for utvalte kulturlandskap på Vest-Lista 27. august. 


