Forslag til tilskuddssatser i forbindelse med tiltak i
Handlingsplan for åkerrikse
Fulldyrka/overflatedyrka eng:
•

Der et areal settes av p.g.a. observasjon av åkerrikse i inneværende år (2014). Som hovedregel
kan ikke arealet slås før tidligst 15. august, og det må brukes åkerriksevennlig slåttemetode
når det slås. Satsene tar hensyn til hvor mange slåtter som går tapt. Dette er avhengig av når
åkerrikse blir oppdaga. Det tas ikke hensyn til tap av produksjonstilskudd:
1500 kr per daa dersom hele sesongen går tapt (tatt utgangspunkt i 3 eller flere slåtter).
1000 kr per daa ved tap av 2 slåtter
500 kr per daa ved tap av 1 slått
Dersom det har vært syngende åkerrikse på jordet, og den har blitt borte, behøver ikke det å
bety at det ikke er hekking. Det er derfor viktig at arealet får stå uslått fram til oppgitt dato
uansett.
I noen tilfeller vil en kunne forsvare full utbetaling (kr1500,- ) også i tilfeller hvor det normalt
bare vil være to slåtter. Dette kan begrunnes med at volumet per slått da blir større enn om det
normalt skal slås tre, eller flere ganger. Dette vil ikke gjelde der hvor åkerriksa først blir
observert etter at første slåtten er tatt, og bonden alt har fått en høsting av arealet.

Gjødsla innmarksbeite:
•

Der et areal settes av eller deler av sesongen med bakgrunn i observert åkerrikse i
inneværende sesong. Beitedyr kan i hovedsak ikke settes inn før tidligst 15. august.
870 kr per daa

•

Avtale på forhånd og et areal settes av hele sesongen basert på at det var åkerrikse der året før
(etter vurdering), dvs. i hovedsak ikke beitedyr før tidligst 15. august. Det tas hensyn til tap av
produksjonstilskudd. Denne ordningen vil bare kunne gjelde i spesielle tilfeller.

Tillegg for åkerriksevennlige slåtte-/treskemetoder:
Ordningene ovenfor bør kombineres med åkerriksevennlige slåtte-/treskemetoder.
Det tas utgangspunkt i at det normal ikke skal settes av mindre arealer enn 3 daa.
Ekstra tilskudd for åkerriksevennlige slåtte-/treskemetoder:
•

Arealer opp t.o.m. 5 daa:
1000 kr (for å slå hele arealet med åkerriksevennlige slåtte-/treskemetoder)

•

Arealer fra 5 – 10 daa:
2000 kr

•

Deretter 1000 kr ekstra for hver 5 dekar som slås åkerriksevennlig.

