
Tilhørende dokument til Veileder for miljøtilskudd til jordbruket i Nordland:

Miljøtilskudd i Nordland - oversikt over tilskuddsordningene i søknadsomgangen 2014

Tilskuddsordninger Miljøplan 

trinn 1

Miljøplan 

trinn 2

Merknader (fullstendige vilkår framkommer av 

veilederen)

Foreløpige satser

Tilskuddsordninger for foretak (søknadsfrist 20.08)

Miljøtema kulturlandskap
1A Miljøtilskudd til slått av lokalt verdifulle 

jordbrukslandskap (valgt ut av kommunen)                               

(§ 5 i forskriften)

X X arealene velges ut av kommunen 165 kr/daa

1B Miljøtilskudd til slått av veikanter                                   

(§5 i forskriften)

X omfatter kun slått, fra 2014 gjelder ordningene ikke 

offentlige veier, og tilskudd utmåles i meter i stedet for 

dekar

7,5 kr/meter

2. Miljøtilskudd til beite av lokalt verdifulle 

jordbrukslandskap (valgt ut av kommunen)                                      

(§6 i forskriften)

X X arealene velges ut av kommunen 155 kr/dyreenhet                         

Miljøtema biologisk mangfold
3. Miljøtilskudd til skjøtsel (slått) av slåttemark                             

(§ 8 i forskriften)

X X må være registert som slåttemark med A- eller B-status 

i databasen Naturbase

750 kr/daa 

4. Miljøtilskudd til beite av kystlynghei                                         

(§ 9 i forskriften)

X X kun utegangersau, arealet må være registrert som 

kystlynghei med A- eller B-status i Naturbase

300 kr/dyreenhet

5. Miljøtilskudd til (maskinell) skjøtsel (slått) av 

biologisk verdifulle arealer                                                      

(§ 10 i forskriften)

X X kun slått med 4-hjulstraktor i nærmere definerte 

områder (se veilederen)

260 kr/daa                                               

max 15 000 kr per foretak

6. Miljøtilskudd til beite av biologisk verdifulle arealer  

(§ 11 i forskriften)

X X kun beite i nærmere definerte områder (se veilederen) 250 kr/daa (avgrensing i antall daa)             

max 15 000 kr per foretak

7. Miljøtilskudd til friarealer for gås                                          

(§ 12 i forskriften)

X beitende hvitkinn- og kortnebbgås som ikke jages, sats 

på bakgrunn av en vurdering av belastningen de 3 siste 

årene

Lavt belasta: 80 kr/daa                            

Middels belasta: 180 kr/daa                            

Høyt belasta: 300 kr/daa 

8. Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser                             

(§ 13 i forskriften)

X gjelder lyngshest/ nordlandshest, sida trønder/ 

nordlandsfe, og steigarsau med minst 7/8 raserenhet

Hest: 2000 kr/dyr                                   

Storfe: 3000 kr/dyr                                             

Sau: 1000 kr/dyr

9. Miljøtilskudd til (manuell) skjøtsel (slått) av gamle 

enger                                                                       

(§ 14 i forskriften)

X X kun slått med 2-hjuls traktor, ljå o.l. i nærmere definerte 

områder (se veilederen)

1000 kr/daa



Miljøtema kulturminner og kulturmiljøer
10. Miljøtilskudd til hesjing                                                  

(§ 15 i forskriften)

X alt graset som høstes må hesjes på tradisjonelt vis på 

det samme arealet

1000 kr/daa som slås og hesjes 

11. Miljøtilskudd til skjøtsel av gravminne                                             

(§ 16 i forskriften) 

X X må være registrert i kulturminnebasen Askeladden, og 

synlig over markoverflaten

1000 kr/stk for slått                                 

1000 kr/stk for beiting

12. Miljøtilskudd til skjøtsel av gravfelt                                            

(§ 17 i forskriften)

X X når avstanden mellom 2 el. flere minner er mer enn 50 

meter, må være registert i Askeladden og synlig over 

markoverflaten 

1500 kr/daa for slått                                  

1000 kr/stk for beiting

13. Miljøtilskudd til skjøtsel av andre automatisk freda 

kulturminner                                                                        

(§ 18 i forskriften)

X X må være registert i Askeladden og synlig over 

markoverflaten

1500 kr/daa for slått                                 

1000 kr/stk for beiting

14. Miljøtilskudd til skjøtsel av steingjerder                                     

(§ 19 i forskriften)

X X omfatter vedlikehold av steingjerdet og 

vegetasjonsskjøtsel

30 kr/meter

Miljøtema avrenning til vassdrag og kyst
15. Miljøtilskudd til vegetasjonssone                                           

(§ 22 i forskriften) 

X X min 10 m brei sone med gras og/eller busker/trær 

mellom areal med korn og poteter/grønnsaker og 

vann/vassdrag

10 kr/meter

16. Miljøtilskudd til stubb i områder med jordtap                        

(§ 23 i forskriften)

X X areal med korn eller grønnforvekster uten gjenlegg, 

som er utsatt for vinderosjon

62 kr/daa

17. Miljøtilskudd til vedlikehold av fangdammer                                   

(§ 24 i forskriften)

X X årlig tilsyn og nødvendige tiltak 7000 kr/daa

Miljøtema uslipp til luft
18. Miljøtilskudd til spredning (av husdyrgjødsel) i 

vår/vekstsesongen                                                                         

(§ 25 i forskriften)

X omfatter eng, og fra søknadsomgangen 2014 beregnes 

tilskuddet ut fra størrelsen på det samla engarealet hvor 

all spredning av husdyrgjødsel er gjennomført seinest 

15. august

15 kr/daa

Tilskuddsordninger for godkjente beitelag (søknadsfrist 1.11)

Miljøtema kulturlandskap
19. Miljøtilskudd til drift av beitelag                                                        

(§ 7 i forskriften)

min 2 aktive medlemmer, krav til bl.a. oppsyn og 

sanking, og tilskudd per heimsanka dyr som har vært 

minst 8 uker på utmarksbeite

Hest og storfe: 20 kr/dyr                           

Småfe: 10 kr/dyr         


