RMP-INFO – til våronna 2022
Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Her
er informasjon om noen miljøtiltak som må planlegges til våronn og vekstsesong.
Tilskuddsveileder med satser for tiltak legges ut når jordbruksavtalen er avklart.
Kontakt landbrukskontoret om du har spørsmål. Søknadsfristen er 15. oktober.
Fullstendig veiledning og fjorårets satser finner du i veiledning for RMP 2021 på vår nettside.

Kart over slåttemark og andre biologisk verdifulle arealer
Har du slike arealer kan du finne ut mer på gardskart på nett. Finn fram «Andre kartlag» og velg kartlaget
«Naturtyper – skjøtselsavhengige» som viser alle arealer som er tilskuddsberettiget. Kartfigurene er enten
grønne eller blå, og begge er tilskuddsberettiget. Blå og grønne figurer kan overlappe, da er det den blå
kartfiguren som gjelder. Hvis du i tillegg haker av «Utvalgte naturtyper» vises det med oransje skravur hvilke av
disse arealene som er slåttemark eller slåttemyr.
OBS! Noen arealer i kartlaget «Naturtyper – skjøtselsavhengige» er ikke tilskuddsberettiget fordi de har statusen
«lav kvalitet» eller «lokalt viktig». Dette gjelder oftest arealer som ikke har vært i aktiv skjøtsel på lenge, er
gjengrodd, har blitt gjødslet opp eller liknende. Dersom du er i tvil, klikk på kartfiguren for informasjon.

Pollinatorsoner
Du kan søke tilskudd til soner med pollinatorvennlige vekster på jordbruksareal, som reinbestand
eller kombinert med grassoner. Det finnes egne frøblandinger for pollinatorsoner.
• Bredden må være minst 2 meter i reinsbestand eller tilsvarende bredde i kombinert grassone
• Begrenset til maks. 5000 meter pr. foretak
• Sonen kan ikke sprøytes eller gjødsles
OBS! Areal i sonen må føres som Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd i søknad om
produksjonstilskudd. Se infoside om soner for pollinerende insekter.

Grassoner
Du kan søke tilskudd til grasdekte soner på dyrka mark for å hindre erosjon og
avrenning fra åpenåker:
Grasdekt kantsone - mot vann og vassdrag, minst 6 meter bredde på
dyrkamark.
Grasdekte vannveier - i dråg, minst 6 meter bredde
Grasstriper - på tvers av fallet, minst 2 meter bredde
Sonen skal slås/pusses/beites. OBS! Sonen kan ikke sprøytes eller gjødsles. Areal i
sonen må føres som Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd i søknad
om produksjonstilskudd.

Fangvekst
Du kan søke tilskudd til fangvekst som underkultur eller ettersådd. Det skal ikke jordarbeides før såing av
fangvekst etter høsting av korn. Merk at fangveksten uansett såtid må være godt etablert før vinteren.
Fangveksttilskudd kan gis sammen med tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Fangvekst kan beites lett om
høsten.
Merk at fangvekst etter tidligkultur i grønnsaker og potet er et eget tiltak som søkes separat og der det kan
jordarbeides før etablering av fangveksten.

Miljøvennlig husdyrgjødselpredning
Du kan søke tilskudd til tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest:
Spredning om våren eller i vekstsesongen – på etablert eng
- på arealer med etablert eng, all husdyrgjødsel
ellers må spres vår/vekstsesong (ingen høstspredning på
foretaket).
Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
- aktuelt for blautmøkk med stripespreder, både åpen åker og eng.
Rask nedmolding av husdyrgjødsel innen 2 timer - gjelder alle typer husdyrgjødsel
Tilførselsslange - Slepeslange som tillegg til tiltakene over
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• Tilskudd kun for én spredning med ett av de tre første tiltakene pr. skifte.
• Arealet skal høstes/beites etter siste spredning i år.
• Du må notere tiltakene i skiftenoteringer, med dato og mengder spredd.

Ugrasharving og mekanisk ugrasbekjemping.
Du kan søke tilskudd til ugrasharving i korn og annet frø til modning. Videre kan
det gis tilskudd til mekanisk ugrasbekjemping eller flamming i radkulturer. Det
kan ikke benyttes ugrasmidler på arealer som du søker på. Men unntak gjøres for
bekjemping av floghavre og hønsehirse samt for nedsviing av oljevekster,
åkerbønne og potetris. Tilskuddet gis ikke til økologiske arealer.

Klimarådgiving inn i RMP
Om du har fått klimarådgivning før søknadsfristen kan du søke tilskudd til dette.
Klimarådgivingen skal omfatte en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og
behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket. Det skal utarbeides tiltaksplan som
legges ved søknaden. Det er ikke krav til gjennomføring av klimatiltakene.
Norsk landbruksrådgiving og Tine vil stå for rådgiving og kan kontaktes om du ønsker slik rådgiving.

Erosjonskart.
Om du vil sjekke erosjonsrisiko og tilskuddsklasse for dine arealer før
søknadsomgangen kan du gjøre det på Gardskart, åpne «Andre kartlag» og velg
kartlaget «Tilskuddskart – ingen jordarbeiding om høsten».
Mer info om erosjonsrisikokart kan finnes her hos Nibio.

Statsforvalteren i Innlandet ønsker alle en god påske og en miljøvennlig våronn og vekstsesong 2022!

