
  

 

Miljøavtale  
Tiltak for redusert avrenning utvalgte vassdrag i Hedmark og Oppland 

2019-2022 
------------------------------------------------- 

 

Formål 

Formålet med avtalen er å redusere næringsavrenning fra jordbruket, og fremme best mulig bruk av 

gjødsel med utgangspunkt i plantene sitt næringsbehov. Regionalt miljøprogram for Innlandet 

2019-2022, samt § 26 i Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Hedmark og Oppland 

(Innlandet fra 2020). 

 

Avtalen 

Det skal krysses av for tiltak som er aktuelle på ditt foretak. Tiltaka skal også tegnes inn på kart.  

 

Landbruksforetak som følger opp miljøavtalen har rett til å søke regionalt miljøtilskudd til 

«Miljøavtale» i henhold til Forskrift om regionale miljøtilskudd.  

Det kan gis tilskudd i følgende områder med naturtypen kalk-sjøer: Nedbørfeltet til Askjumtjern og 

nedbørfeltet til Glorudtjern i Gran kommune og nedbørfeltet til Stavsjøen i Ringsaker kommune. 

Kart over aktuelle områder finnes på Fylkesmannens hjemmeside. 

 

Frist for å søke er 15. oktober. Sammen med det årlige søknadsskjemaet skal du legge ved, 

gjødslingsplan med gjødslingsjournal og kopi av denne miljøavtalen. Dette kan lastes opp i 

elektronisk søknad. 

 

 

 

Valgbare tiltak (du må velge minst ett tiltak) Aktuelt 
Ikke 

aktuelt 
Søker RMP 

Ingen jordarbeiding om høsten, etter korn, oljevekster, belgvekster, 

frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster, jf. § 14 
   

Vegetasjonssoner, på areal med åpenåker i nedbørfeltet. (jf. §§ 
17 og 18) 

   

Fangvekster, på minimum 50 % av arealet med åpenåker (korn) foretaket 

disponerer i nedbørfeltet (jf. §§ 15 og 16)    

Miljøvennlig spredning av all husdyrgjødsel som spres på areal i 

nedbørsfeltet jf. metoder beskrevet for §§ 20, 21 og 22.    

 

 
 

 

Se bakside 
 

 

Vilkår 

a) Det skal ikke jordarbeides om høsten, på 100 % av areal i nedbørsfeltet. Unntaket er 

dersom det blir etablert nytt plantedekke i samme vekstsesong, seinest 1. august.  

b) Foretaket skal ikke gjødsle over norm på noe areal i nedslagsfeltet. 

c) Beitedyr skal holdes borte fra direkte kontakt med vassdrag i nedbørsfeltet i en 

avstand på minimum 2 meter 

d) Husdyrgjødsel som lagres på bakken skal spres førstkommende vekstsesong 

e) Lagerplass for husdyrgjødsel på bakken skal kartfestes i avtalen. 



  

 

 

 

Avtale og endring av avtalen 

 

• Avtalen gjelder fra ………….. - 31.12.20…….. 

• Avtalen gjelder for foretakets årlige disponerte areal innenfor nedslagsfeltet for 

det aktuelle nedbørfeltet. 

• Dersom avtalen brytes kan kommunen trekke tilbake hele eller deler av 

tilskuddet for ordningen for avtaleperioden. 

 

Partene kan kreve revisjon dersom: 

• Det blir gjort vesentlige endringer i drifta på foretaket.   

• Det skjer endringer i Regionalt miljøprogram og/eller vesentlige endringer i 

annet regelverk. 

Erklæring fra søker: 

Jeg er kjent med og aksepterer de vilkår og tiltak som kommer fram av avtalen. 

 

Sted:      Dato:      

 

 

Underskrift:      

 

 

Foretak:                                                               orgnr:________________________ 

 

 

Gnr/Bnr:                                                                  Kommunenr: _____________                                 

 

 

 

Erklæring fra kommunen: 

Kommunen stadfester at tiltakene i denne avtalen.  Avtalen gir rett til tilskudd 

gjennom Regionalt miljøprogram for Innlandet 2019-2022, jf. § 26 i Forskrift om 

regionale miljøtilskudd i jordbruket, Hedmark og Oppland 

 

Sted:      Dato:      

 

 

Underskrift:      

 

Kart over arealene med aktuelle inntegnede tiltak må vedlegges avtalen. 
Kart oversikt over aktuelle områder finnes på Fylkesmannens hjemmeside. 

 


