
Fylkesmannen i Innlandet 
Foreløpige tilskuddssatser pr. juni 2019 

Foreløpige tilskuddssatser for regionale miljøtilskudd i Hedmark og 

Oppland 2019 
 

Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap og biologisk 

mangfold 

Foreløpige satser 

Tilskudd til drift av bratt areal   

  Skjøtsel av bratt areal med helling 1:5 eller brattere kr 110,- pr. dekar 

  Skjøtsel av bratt areal med helling 1:3 eller brattere kr 110,- pr. dekar 

Tilskudd til drift av beitelag 

  Storfé og hest  kr 43,- pr. dyr 

  Sau og geit  kr 19,- pr. dyr 

Tilskudd til beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark 

 Beiting kr 65,- pr. dekar 

Tilskudd til skjøtsel av slåttemyr eller slåttemark 

  Skjøtsel av slåttemark  kr 900,- pr. dekar 

  Skjøtsel av slåttemyr  kr 900,- pr. dekar 

Tilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer 

  Slått kr 900,- pr.  dekar 

 Beite kr 130,- pr. dekar 

Tilskudd til soner for pollinerende insekter 

 Lav sats kr 5,- pr. meter 

 Høy sats kr 10,- pr. meter 

Tilskudd til drift av seter 

  Egen foredling kr 50 000,- pr. seter 

  Levering til meieri kr 50 000,- pr. seter 

Tilskudd skjøtsel av automatisk freda kulturminner   

  Slått/beite kr 250,- pr. dekar. 

 Tilskudd til skjøtsel av enkeltstående kulturminner 

 Slått/beite kr 1000,- pr. stk. 

Tilskudd til skjøtsel av kulturhistoriske områder 

 Beite/slått/rydding kr 105,- pr. dekar 

 

Tilskudd til tiltak mot forurensning Foreløpige satser  

Tilskudd til utsatt jordarbeiding Prioriterte nedbørsfelt Andre områder 
 

Svært stor erosjonsrisiko (erosjonsklasse 4) kr 225,- pr. dekar kr 205,- pr. dekar 
 

Stor erosjonsrisiko (erosjonsklasse 3) kr 175,- pr. dekar kr 155,- pr. dekar 
 

Middels erosjonsrisiko (erosjonsklasse 2) kr 100,- pr. dekar kr 80,- pr. dekar 
 

Liten erosjonsrisiko (erosjonsrisiko 1) kr 55,- pr. dekar kr 35,- pr. dekar 

Tilskudd til fangvekster 

 Fangvekst som underkultur kr 70,- pr. dekar kr 70,- pr. dekar 

 Fangvekst sådd etter høsting kr 250,- pr. dekar kr 250,- pr. dekar 

Tilskudd til grasdekte vannveier og grasstriper i åker  
 

Grasdekt vannvei (potet/grønnsaker eller korn) kr 15,- pr. løpemeter kr 15,- pr. løpemeter 

  Grasstriper på tvers av fallet (i potet/grønnsaker eller korn) kr 8,- pr. løpemeter kr 8,- pr. løpemeter 

Tilskudd til grasdekte kantsoner i åker 

 Grasdekt kantsone (potet/grønnsaker eller korn) kr 15,- pr. løpemeter kr 15,- pr. løpemeter 

Tilskudd til fangdam 

  Fangdam kr 400,- pr. dekar kr 400,- pr. dekar 



Fylkesmannen i Innlandet 
Foreløpige tilskuddssatser pr. juni 2019 

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel  

  Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen kr 50,- pr. dekar 

  Nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel kr 60,- pr. dekar 

  Spredning av husdyrgjødsel ved rask nedmolding kr 50,- pr. dekar 
 

Tilførselsslanger  kr 45,- pr. dekar 

Tilskudd til ugrasharving og hypping/radrensing  

  Ugrasharving kr 60,- pr. dekar 

  Ugrasbekjempelse i radkulturer kr 150,- pr. dekar 

Tilskudd til miljøavtale 

 Trinn 1 kr 50 pr. dekar 

 


