RMP-tilskot 2022

Nynorsk

Tiltak: Skjøtsel av truga naturtypar
Miljøtema: Biologisk mangfald, RMP-forskrifta kapittel 3.
RMP-forskrifta § 12:
«Det kan gis tilskudd for slått eller beiting av trua naturtyper i jordbrukslandskapet som er
gjennomført slik at det biologiske mangfoldet i naturtypen blir ivaretatt eller forbedret. Arealet det
gis tilskudd for skal ikke være gjødslet, jordarbeidet eller sprøytet med plantevernmidler. Arealene
skal være registrert i miljødatabasen Naturbase.
Tilskudd kan gis til de trua naturtypene hagemark, naturbeitemark, strandeng, åpne sandområder og
åpen grunnlendt kalkmark.
Tilskudd kan også gis til fjerning av fremmede skadelige arter i naturtypene nevnt i annet ledd.
Tiltaksklasse: Slått/rydding, beiting.
Tilskuddet utmåles per dekar».
Forklaring:
Formålet er å stimulere til slått/rydding eller beiting for å ta vare på truga naturtyper som er danna
gjennom tidlegare tiders jordbruksdrift, og som er avhengig av skjøtsel for å ikkje forsvinne. Truga
naturtyper er definert etter Norsk raudliste for naturtypar 2018.
Tilskotsordninga er utforma slik at arealet må ha dokumenterte verdiar. Dvs. at arealet må vere
kartlagt, og det må vere registrert ei truga naturtype på arealet. Skjøtselen må utførast slik at
naturtypen blir teken vare på.
Råd om skjøtsel:
✓ Beitetrykk bør haldast lågt, rettleiande beitetrykk er 2 dekar/småfe og 6-10 dekar/storfe
✓ For stort beitetrykk kan gje mindre mangfald og mykje tråkkskader
✓ Slått kan med fordel utførast som for slåttemark: Slått etter frøsetjing, bakketørking og fjerning av
høyet
✓ Fjerne og rydd bort framande artar på desse areala - det må ofte skje over fleire år

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen om du har areal som kan vere aktuelle, og få hjelp til
å sjekke www.naturbase.no
Ein kan berre få tilskot det året som tiltaket blir gjennomført (RMP-forskrifta § 33).
Skjøtsel av truga naturtypar på eigedomar utan jordbruksdrift kan få tilskot frå miljøforvaltninga.
Arealer på eigedomar med drift kan søke RMP-tilskot. Ikkje begge tilskot til same areal.
Førebels tilskotssats 2022: Slått/rydding 500 kr/dekar, beiting 250 kr/dekar
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