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Foreløpig informasjon om miljøtilskudd i jordbruket ( RMP )
søknadsomgangen 2022 - forskriften og veilederen kommer først i juni
__________________________________________________________________________________________________________________
Sammendrag
Alle tiltakene under miljøtilskudd i jordbruket (RMP) søknadsomgangen 2021 vil bli videreført i årets
søknadsomgang. Disse er nærmere beskrevet i forskriften og veiledningsheftet for 2021 som ligger
på vår nettside.
For noen av tiltakene har imidlertid jordbruksoppgjøret 2022 lagt nye føringer for årets søknadsomgang. Ferdigstillelsen av forskriften og veiledningsheftet må derfor utsettes til 2. halvdel av juni,
fordi vi må vente på Stortingets behandling av oppgjøret og avklaringer fra Landbruksdirektoratet.
Vilkårene for gjennomføringen av tiltakene vil, med noen justeringer som er nevnt under, være de
samme som i søknadsomgangen 2021.
Med unntak fra tilskudd til drift av seter og tilskudd til klimarådgiving vil de foreløpige satsene for 2022
ikke bli satt lavere enn de endelige satsene i søknadsomgangen 2021.
Dette forutsetter imidlertid at Stortingets behandling av oppgjøret ikke fører til endringer som
påvirker dette.
_________________________________________________________________________________________________________________

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2022
Miljøtilskudd til klimarådgiving
Fra sluttprotokollen, side 9:
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Partene er derfor enige om at det må innføres gratis «klima førsteråd» for å gjøre det lett for den
enkelte bonde å få klimakunnskap om egen gårdsdrift, slik at dette ikke er et hinder for å komme i
gang. Full dekning innebærer støttesats på 6 000 kroner per bonde for en-til-en-rådgivning, 8 000
kroner per bonde for to-til-en-rådgivning og 2000 kroner per bonde for grupperådgivning.
Med forbehold om Stortingets godkjenning betyr dette at tiltaket vil ha disse foreløpige/endelige
satsene i søknadsomgangen 2022:

To-til-en rådgivning (bistand fra to rådgivere)

Enhet
stykk

Kr
8 000

Avgrensing
ingen

En-til-en rådgivning (bistand fra én rådgiver)

stykk

6 000

ingen

Grupperådgivning

stykk

2 000

ingen

Miljøtilskudd til drift av seter
Fra sluttprotokollen, side 9:
Partene er enige om at det fastsettes en minstesats på 50 000 kroner per seter for setring i fire
uker og en minstesats på 70 000 kroner per seter for setring i seks uker.
Med forbehold om Stortingets godkjenning betyr dette at tiltaket vil ha disse foreløpige satsene i
søknadsomgangen 2022:

Produksjonsperiode 4-6 uker:
Seter med egen foredling av melka
Seter som leverer melka til meieri
Produksjonsperiode mer enn 6 uker:
Seter med egen foredling av melka
Seter som leverer melka til meieri

Enhet

Kr

seter
seter

50 000
50 000

seter
seter

70 000
70 000

Tilskuddet utmåles per seter, fordelt på antall foretak som har dyr på setra. Samme foretaket kan bare
få tilskudd til ei seter.

Øvrige tilskuddssatser i søknadsomgangen 2022
For de øvrige tiltakene tar vi sikte på at de foreløpige satsene for 2022 ikke skal settes lavere enn de
endelige satsene for søknadsomgangen 2021. Tabellen viser hvilke foreløpige satser som ble økt før
utbetalingene av søknadsomgangen 2021:
Tiltak

Enhet

Foreløpige
satser 2021
350

Endelige
satser 2021
400

Avgrensing
per søker
25 000

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark

dyr

Slått av verdifulle jordbrukslandskap

daa

300

350

25 000

Beiting av kystlynghei

dyr

350

400

75 000

Skjøtsel (beiting) av biologisk verdifulle arealer

daa

350

400

15 000

Skjøtsel av trua naturtyper

daa

350

400

15 000
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Friareal for gås i Trøndelag og Nordland,
høyt beitetrykk
Friareal for gås i Trøndelag og Nordland,
moderat beitetrykk
Friareal for gås i Trøndelag og Nordland,
lavt beitetrykk
Kantsone i eng
Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i
vekstsesongen

daa

630

680

daa

350

400

daa

170

230

meter

10

15

daa

30

34

Eventuelle økninger av de foreløpige satsene for søknadsomgangen 2022 vil framkomme av
veiledningsheftet når det foreligger.
Endelige tilskuddssatser for søknadsomgangen 2022 fastsettes i januar 2023, det vil si når
kommunene er ferdig med sin saksbehandling og vi har fått oversikt over det godkjente
søknadsomfanget.

Søknader og frister i 2022
Som tidligere år søkes det gjennom Altinn, og søknadsomgangen vil være åpen fra 15. september.
Fristene er de samme som i 2021, det vil si 15. oktober for foretakene og 15. november for
beitelagene.
Hvis søknaden leveres etter fristen, trekkes det automatisk kr 1 000 per dag. Hvis det har gått mer
enn 14 dager etter fristen, skal en for seint innkommet søknad i utgangspunktet avvises av
kommunen.
Statsforvalteren kan etter søknad dispensere fra bestemmelsene i forskriften, men det gis normalt
ikke dispensasjon fra søknadsfristen hvis foretaket har glemt å levere søknad, eller glemt å føre opp
ett eller flere tiltak på den leverte søknaden.

Utfyllende informasjon om søknadsomgangen 2022
Forskriften og veiledningsheftet for søknadsomgangen 2022 vil være tilgjengelige på vår nettside i
annen halvdel av juni. De som abonnerer på nyheter fra nettsida, eller følger Facebookgruppa
Nordlandsbonden, vil få melding så snart denne informasjonen er publisert.

Med hilsen
Magne Totland (e.f.)
underdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent

Arne Farup
seniorrådgiver
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Kopi til:
Narvik kommune
Herøy kommune
Lurøy kommune
Vega kommune
Brønnøy kommune
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune
Sømna kommune
Sørfold kommune
Vevelstad kommune
Andøy kommune
Beiarn kommune
Bindal kommune
Bø kommune
Hadsel kommune
Hemnes kommune
Meløy kommune
Træna kommune
Rana kommune
Sortland kommune
Fauske kommune
Grane kommune
Leirfjord kommune
Lødingen kommune
Dønna kommune
Flakstad kommune
Rødøy kommune
Saltdal kommune
Vefsn kommune
Øksnes kommune
Alstahaug kommune
Evenes kommune
Nesna kommune
Steigen kommune
Vestvågøy kommune
Vågan kommune
Gildeskål kommune
Røst kommune
Bodø kommune

Postboks 64
Silvalveien 1
Gladstad
Rådhuset
Marie Hamsuns vei 3
O.T. Olsens vei 3 A
Strandveien 2
Postboks 187
Kommunehuset, Nedre Beiarveien 906
Rådhuset
Rådhuset
Rådhusgata 5
Sentrumsveien 1
Gammelveien 5
Postboks 173
Postboks 117
Postboks 93
Rådhuset
Postboks 83

Kirkegt. 23
Postboks 560
Storgata 27
Postboks 1006
Postboks 43
Moveien 24
Rådhuset
Postboks 203
Postboks 802
Postboks 54
Postboks 319

8501
8850
8766
8980
8905
8294
8690
8920
8226
8976
8483
8110
7980
8475
8450
8646
8150
8770
8601
8401
8201
8680
8890
8411
8820
8380
8185
8250
8651
8430
8805
8539
8700
8281
8376
8305
8138
8064
8001

NARVIK
Herøy
Lurøy
Vega
Brønnøysund
Hamarøy
Hattfjelldal
Sømna
Straumen
Vevelstad
ANDENES
Moldjord
Terråk
Straumsjøen
Stokmarknes
Korgen
Ørnes
Træna
MO i RANA
Sortland
Fauske
Trofors
Leirfjord
Lødingen
Dønna
Ramberg
Vågaholmen
Rognan
Mosjøen
MYRE
Sandnessjøen
Bogen i Ofoten
Nesna
Leinesfjord
Leknes
Svolvær
Inndyr
Røst
Bodø

