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Endra grunnvilkår i forskriften 
 

Grunnvilkårene er nå de samme som i forskrift for 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd.  

 

Dette omfatter: 

 § 3. Grunnvilkår 

 § 26. Søknad og utbetaling 

 § 27. Administrasjon, dispensasjon og klage 

 § 28. Opplysningsplikt og kontroll  

 § 29. Avkorting ved regelverksbrudd 

 § 30. Avkorting ved feilopplysninger og  

 § 31. Tilbakebetaling og renter mv. 

 

 



 

Beite av kystlynghei – endringer i 

forskriften 

   
§ 9 Miljøtilskudd til beite av kystlynghei 

Inkluderer nå også areal registrert som 

«lokalt viktige» (C-lokaliteter) i 

Miljødirektoratets Naturbase.  

Kravet om skjøtselsplan fjernet. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/


Oppdatert veileder for miljøtilskudd 
 

På FMs nettside ligger: 

 

 Veileder for miljøtilskudd 2015 

 Kort oversikt over ordningene i 2015 

 Lokalt verdifulle jordbrukslandskap – oversikt over 
antall dekar per kommune 

 Regionalt miljøprogram (RMP) 2013-2016 
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mat/Nyheter---landbruk-og-mat/Ny-forskrift-og-veileder-
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Miljøplan 

  

Forskrift om miljøplan opphevet fra 

01.01.15 

Fra 2015 er krav om miljøplan tatt ut av 

vilkårene for miljøtilskudd. 

 



Slått av veikanter (s. 10): 

 

Fra 2014 ikke lenger langs offentlige veier 

(riks- og fylkes- og kommunale veier).  

Heller ikke miljøtilskudd til slått av 

veikanter langs gang- og sykkelveier ved 

offentlige veier.  

Def. av offentlig vei er gitt i § 1 i Lov om 

vegar (veglova). 

 



Skjøtsel av kystlynghei (s. 13) 
 

Omfatter nå også områder registrert som 
«lokalt viktige» (C-lokaliteter) i Naturbase. 

Kravet om skjøtselsplan fjernet  

Omfatter nå alle saueraser.  

Beholdt kravet om at beitesesongen i 
kystlyngheia skal være mer enn 7 måneder i 
søknadsåret. 

 Innført krav om at det totale beiteområdet må 
bestå av minst 50 % kystlynghei. 

 



Friarealer for gås (s. 15) 

 

 

Presiserer at selv om foretakene ved 

søknad skal plassere arealene i samme 

kategori som det ble gitt tilskudd for året 

før, kan kommunens vedtak påklages.  

 



Vedlikehold av fangdammer (s. 23) 

 

Formål, utforming og beregning av 

størrelse er nærmere presisert 

Presiserer at etablering av fangdammer 

krever godkjenning.  

Ikke miljøtilskudd til fangdammer som er 

etablert i strid med regelverket. 

 



Spredning av husdyrgjødsel i 

vår/vekstsesongen (s. 25) 

Innholdet i vilkårene er ikke endra, men 

noen av formuleringene er justert for at 

vilkårene skal framstå klarere. 

 



 

 

Tilskuddsordninger som tas i 

bruk fra 2015 



 

15. Miljøtilskudd til skjøtsel av viktige 

kulturhistoriske områder - § 20 i forskriften 

 
  

Kommune Kulturhistorisk område Maks 

dekar  

1 Bø Gaukværøy 15 

2 Dønna  Lysthushaugen på Dønnes gård 7 

3 Dønna Hestskaret i Nordvika 15 

4 Fauske Sjønstå gård  15 

5 Hattfjelldal Saulia på Røssvassholmen 10 

6 Hemnes Holmen gård ved ærfuglværet på Holmholmen 15 

7 Herøy  Herøy bygdesamling på Herøy prestegård 4 

8 Steigen  Vollmoen 14 

9 Sortland  Jennestad handelssted 13 

Tilskudd kan gis i disse områdene: 
 



Mer om kulturhistoriske områder 
 

Vilkår: 

 Regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen og 
Sametinget) kan sette krav om egen skjøtselsplan 

 Hvis de ikke har satt krav om skjøtselsplan, skal 
gjennomføringen av tiltakene avtales med kommunen 

 Skjøtsel kan skje ved beiting og/eller slått 

 Ved beiting skal det etableres et beitetrykk som bidrar 
til å gi kulturlandskapet et synlig beitepreg 

 Sats: kr 1 500 per dekar 

 

Flere områder kan bli inkludert i ordningen fra 2016. 

 



  
16. Miljøtilskudd til ugjødsla randsone i eng i 

prioriterte områder - §21 i forskriften 

 

Vannforekomst 

(jfr. www.vann-nett.no) 

Navn Kommune 

Alle vannforekomstene  

innenfor disse vassdragene 

Farstadvassdraget Vestvågøy 

Lilandvassdraget Vestvågøy 

146-20-R Dalelva Sømna 

146-22-R Grøttemsvassdraget Sømna 

146-27-R Bekkefelt mot Nordbotnet, Sørbotnet og 

Sømnesvika 

Sømna 

146-28-R Røymarkelva Sømna 

 

 

Tilskudd kan gis i disse områdene: 
 

http://www.vann-nett.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.vann-nett.no/


Mer om ugjødsla randsone i eng 
 

Vilkår:     . 

 Arealet skal grense mot vann eller vassdrag1) 

 Maksimal avstand fra den ugjødsla randsonen til vann eller 
vassdrag skal være 30 meter 

 Minstebredde på den ugjødsla randsonen skal være 5 meter 

 Tilskuddet utmåles etter antall meter ugjødsla randsone langs 
vassdraget. 

 
1) Def. av vassdrag framkommer av vannressurslovens §§ 2 og 3.  

 

Sats: kr 7 per meter 

 

Flere områder kan bli inkludert i ordningen fra 2016. 

 

 

 



Ordninger som fra 2015 også får 

en høyere sats 
 

Omfatter de samme 5 vassdragene i Vestvågøy og Sømna 

 

 

17. Miljøtilskudd til vegetasjonssone (ved åpen åker) - § 22 i forskriften:  

 Prioriterte områder kr 20 per meter (Andre områder kr 10 per meter) 

  

19. Miljøtilskudd til vedlikehold av fangdammer - § 24 i forskriften  

 Prioriterte områder kr 12 000 per daa (Andre områder kr 7 000 per 
daa) 

 

Fra søknadsomgangen 2016 kan det bli aktuelt å gi disse høyere 
satsene i flere vassdrag. 

 



Foreløpige tilskuddssatser i 2015 

 

Satsen for skjøtsel av veikanter doblet 

 

Øvrige satser uendret 

 

Miljøtilskudd til beite av kystlynghei 

avgrenset til maks. kr 75 000 per foretak. 

 



Etter jordbruksoppgjøret 2015 
 

Ut av miljøtilskudd fra søknadsomgangen 2016: 

 Miljøtilskudd til bevaringsverdige husdyrraser (den 
nasjonale tilskuddsordningen vil fra 2016 også omfatte 
småfe og hest) 

 Miljøtilskudd til stubb i områder med jordtap 

 Frigjorte midler skal disponeres til tiltak som stimulerer 
til reduserte utslipp til luft og vann 

 

Evaluering av AK-tilskuddet: 

 Areal- og kulturlandskapstilskuddet skal evalueres av 
NIBIO fram til jordbruks-oppgjøret 2017 


