RMP-tilskudd 2022
Tiltak: Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer (med trua arter)
Miljøtema: Biologisk mangfold, RMP-forskriften kapittel 3.
RMP-forskriften § 11:
Det kan gis tilskudd for slått eller beiting av arealer med trua arter som er gjennomført slik at det
biologiske mangfoldet blir ivaretatt eller forbedret. Arealet det gis tilskudd for skal ikke være gjødslet,
jordarbeidet eller sprøytet med plantevernmidler.
Tilskudd kan gis til arealer i jordbrukslandskapet med trua arter av planter og insekter, jf. Norsk
rødliste for trua arter 2015. Forekomstene skal være dokumentert i miljødatabasen Naturbase og
eller i annen naturfaglig kartlegging.
Tiltaksklasser: Slått, beiting.
Tilskuddet utmåles per dekar.
Beskrivelser:
Formålet er å stimulere til slått eller beiting av arealer med særlig verdi for plante- og dyrelivet,
opparbeidet gjennom tidligere tiders jordbruksdrift. Tilskuddordningen er utformet slik at arealet må
ha dokumenterte verdier. Dvs at arealet må være kartlagt, og det må være registrert en trua
(rødlista) art av planter eller insekter på arealet. Skjøtselen må utføres slik at de trua artene bevares.
Se Norsk rødliste for arter.
Skjøtselsråd – slått:
✓ Arealet kan ikke slås før etter frøsetting
✓ Arealet må slås med skjærende redskap (ikke beitepusser – det gir gjødslingseffekt)
✓ Slåtten må bakketørkes noen dager og deretter fjernes
✓ Arealene kan godt beites etter slåtten.
Skjøtselsråd – beiting:
✓ Beitingen må tilpasses de trua artene
✓ Beiteperioden må begrenses og tilpasses artene (f.eks. tidlig beiting eller sein beiting)
✓ Beitetrykk og type beitedyr må tilpasses til det enkelte arealet
✓ For stort beitetrykk kan gi færre blomsterplanter, og mye tråkkskader

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen om du har arealer som kan være aktuelle, og få hjelp
til å sjekke www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no
Tilskuddet kan kun gis det året som tiltaket blir gjennomført (RMP-forskriften § 33).
Skjøtsel av trua arter på eiendommer uten jordbruksdrift kan få tilskudd fra miljøforvaltningen.
Arealer på eiendommer med drift kan søke RMP-tilskudd. Ikke begge tilskudd til samme areal.
Foreløpig tilskuddssats 2022: Slått 1000 kr/dekar, beiting 250 kr/dekar
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