
 

 

VEILEDNINGSHEFTE 2018 

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak 

for jordbruket i Hedmark 

 

Søknadsfrist 1. oktober 2018 



 

 

Regionalt miljøprogram 2013-2018 

 

Regionalt miljøprogram er en viktig del av den helhetlige satsingen for å utvikle et mest 

mulig miljø- og klimavennlig landbruk. Programmet i Hedmark har kulturlandskap, 

forurensing og klima som prioriterte innsatsområder, med målrettede tiltak for å ivareta 

særlige miljøhensyn i de ulike regionene. For søknadsomgang 2018 har Hedmark fått 

tildelt 50 mill. kr til regionale miljøtilskudd, som er 6 mill. kr mer enn i 2017. 

 

Hedmark var det første fylket som innførte tilskudd til miljøvennlig spredning av  

husdyrgjødsel for å bedre utnyttelsen av husdyrgjødsla. Dette også er et godt  

klimatiltak,  og er derfor en ordning som det bør være stor oppslutning om i hele fylket.  

Tilskudd til seterdrift har vært et annet høyt prioritert tiltak i Hedmark. I årets  

jordbruksavtale ble dette tilskuddet omgjort til en nasjonal ordning, med en sats på 

50.000 kr i tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon ved minst 6 ukers seterdrift. Det 

innebærer en økning i satsen sammenlignet med 2017. 

 

I årets jordbruksavtale ble det også vedtatt å innføre tilskudd til bratt areal. Hedmark 

har fått avsatt 2 mill. kr til denne ordningen. Videre ble alle fylker anmodet om å gi 

tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel, fra og med inneværende år. Hed-

mark har nå gjort det om til egen ordning med høyere sats. Jordbruksavtalen åpnet også 

for å kunne innvilge tilskudd til utsatt jordarbeiding for areal med liten og middels  

erosjon, i nedslagsfelt til vassdrag som ikke er prioriterte. Disse arealene har en ikke 

kunnet søke på i de to siste årene i Hedmark. 

 

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slås sammen til ett embete fra 1. 

januar 2019 (fylkeskommunene slås sammen fra 1.1.2020). Arbeidet med å utarbeide et 

Regionalt miljøprogram for Innlandet er allerede godt i gang, i et tett og godt samarbeid 

med både faglag, landbruksrådgivningen, fylkeskommunene og representanter for  

kommunene. Det nye programmet, som vil gjelde for fireårsperioden 2019-2022, vil 

innebære en del endringer. Det vil bli informert nærmere om disse i god tid. 

 

Tilskuddene er ment å gi deg som bonde økt motivasjon for å gjennomføre miljøtiltak 

med positiv effekt både for egen gård og for samfunnet for øvrig. En fortsatt god  

oppslutning om tiltakene i miljøprogrammet er viktig hvis både regionale og nasjonale 

miljø- og klimamål skal nås. 

 

Lykke til med miljøinnsatsen! 

 

Haavard Elstrand 
landbruksdirektør   

Regionalt bygdeutviklingsprogram,  

inkludert Regionalt miljøprogram 

finner du her 

eller på  

www.fylkesmannen.no/hedmark/

landbruk-og-mat 
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https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Bygdeutvikling/Regionalt-Bygdeutviklingsprogram-2019-2022/
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OVERSIKT OVER ORDNINGER, SATSER OG SIDEHENVISNING 

Side 

Søknadsinformasjon 5 

  

Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap Foreløpige satser  

Tilskudd til drift av bratt areal  7 

 kr 100,- pr. dekar  Drift av bratt areal med helling 1:5 eller brattere 

 Drift av bratt areal med helling 1:3 eller brattere kr 100,- pr. dekar  

Tilskudd til drift av beitelag 7 

 Storfé og hest  kr 45,- pr. dyr  

 Sau og geit  kr 21,- pr. dyr  

Tilskudd til skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter 8 

 Skjøtsel av slåttemark  kr 1000,- pr. dekar  

 Beite av biologisk verdifulle arealer  kr 180,- pr. dekar  

Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon 9 

 Drift av enkeltseter med melkeproduksjon (minimum 4 uker drift) kr 42 000,- pr. seter  

 Drift av fellesseter med melkeproduksjon (minimum 4 uker drift) kr 42 000,- pr. seter  

 Drift av enkeltseter med melkeproduksjon (minimum 6 uker drift) kr 50 000,- pr. seter  

 Drift av fellesseter med melkeproduksjon (minimum 6 ukers drift) kr  50 000,- pr. seter  

Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap 9 

 Skjøtsel av setervoller og seterlandskap (inntil 30 dekar pr. seter) kr 180,- pr.  dekar  

Tilskudd skjøtsel av automatisk freda kulturminner  10 

 Skjøtsel av gravminne kr 1000,- pr. stk.  

 Skjøtsel av gravfelt kr 180,- pr. dekar  

 Skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner kr 180,- pr. dekar  

   



 

 

OVERSIKT OVER ORDNINGER, SATSER OG SIDEHENVISNING 
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Tilskudd til tiltak mot forurensning Foreløpige satser  Side 

Tilskudd til utsatt jordarbeiding 

Prioriterte nedbørsfelt Andre områder 12 

 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 grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner  12 

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

 Vegetasjonssoner (i potet/grønnsaker eller korn) kr 15,- pr. løpemeter  kr 15,- pr. løpemeter 

13 Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer 

 Vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer kr 6000,- pr. dekar  kr 6000,- pr. dekar 

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel  14 

 Bruk av tilførselsslanger kr 50,- pr. dekar  

 Spredning med rask nedmolding kr 50,- pr. dekar  

 Spredning i voksende kultur (spredning vår/vekstsesong) kr 50,- pr. dekar  

 Nedlegging/nedfelling i voksende kultur kr 80,- pr. dekar  

 Nedlegging/nedfelling i åpen åker/stubb kr 80,- pr. dekar  

Tilskudd til ugrasharving og hypping/radrensing  14 

 Ugrasharving kr 60,- pr. dekar  

 Hypping/radrensing kr 60,- pr. dekar  

Forskriften for tilskudd til generelle miljøtiltak finner du bakerst i 

veilederen og på www.fylkesmannen.no/hedmark/RMP 

De mest sentrale vilkårene for hver tilskuddsordning er gjengitt i veiledningen nedenfor. For fullstendige vilkår må veileder og  

forskrift ses under ett.  

https://fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/?id=7588


 

 

KORT OM TILSKUDD TIL GENERELLE MILJØTILTAK 

Gjeldende regionalt miljøprogram for Hedmark (RMP) ble sist vedtatt i 2013. Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for  

jordbruket i Hedmark, ble vedtatt 15.06.2016. Som følge av føringene i  jordbruksavtalen 2018, har det blitt gjort endringer i  

forskriften i juni 2018. 

 

 

 

 

 

Endringene er mer beskrevet under avsnittene som omhandler hver enkelt ordning. 

 

NB! Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer utgår fra og med 2019.  

HVEM KAN SØKE? 

• Tilskudd kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.  

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret/foretaksregisteret både på  

søknadstidspunkt og utbetalingstidspunkt. Det er foretaket som disponerer arealene/

dyrene i søknadsåret som er berettiget tilskudd, jamfør søknad om  

produksjonstilskudd. 

• Beitelag som er godkjent av kommunen og som er registrert i Enhetsregisteret kan 

søke om tilskudd til drift av beitelag. 

 

SØKNADSFRISTER 

Søknadsfristen er 1. oktober. Søknadsfristen gjelder også i forhold til korrekt innmeldt areal. 

For beitelag er søknadsfristen 20. oktober. 

 

MILJØKRAV 

Ved manglende/mangelfull gjødslingsplan og/eller plantevernjournal kan tilskuddet avkortes 

helt eller delvis. 

 

SATSER FOR TILSKUDD OG FRISTER 

Alle tilskuddssatser er foreløpige og kan bli endret ut fra søknadsomfanget. Leverer/endrer 

du søknaden etter fristen, blir tilskuddet redusert med kr 1000,- pr. virkedag etter fristens 

utløp. Søknader levert senere enn 20 virkedager etter fristen blir avvist. Utbetaling skjer fra 

Landbruksdirektoratet 14. mars 2019. Beregnet tilskudd mindre enn kr 300,- blir ikke  

utbetalt. 
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SØKNADSFRIST 

1. OKTOBER  

OG  

20. OKTOBER 

FOR BEITELAG  

DETTE ER NYTT I 2018 

Som følge av jordbruksavtalen 2018-2019, har det blitt innført noen endringer i regionale miljøtilskudd. Fylkesmannen i 

Hedmark har gjort følgende fire endringer for søknadsomgangen 2018: 

1. Tilskudd til bratt areal: Det er mulig å søke tilskudd til maskinell drift av fulldyrka og overflatedyrka jord med  

 helling 1:5 eller brattere. 

1. Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon: Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon har fått økt tilskudds-

satsen til kr 50.000,- dersom seterdrifta varer minst 6 uker.  Satsen for seterdrift i 4-6 uker er uendret  

 (kr 42.000,-). Satsene gjelder både enkeltsetre og fellessetre. 

1. Tilskudd til utsatt jordarbeiding: Det er nå åpnet for at det også kan gis tilskudd til utsatt jordarbeiding i erosjons-

klasse 1 og erosjonsklasse 2 i nedslagsfelt til ikke-prioriterte vassdrag. I 2016 og 2017 har det ikke vært mulig å få 

tilskudd til disse arealene.  

2. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel: Spredning av gjødsel ved nedlegging eller nedfelling er skilt 

ut som et eget tiltak, med egen tilskuddssats. 



 

 

Slik søker du: 

1. Gå inn på www.landbruksdirektoratet.no 

2. Søk om regionalt miljøtilskudd under elektroniske tjenester. Der finner 

du en direktelenke til skjemaet i Altinn. 

3. Når du kommer inn i Altinn, husk å representere foretaket, og ikke deg 

selv som person. 

4. Du kommer nå inn i søknadsskjemaet og får se grunnopplysningene om 

foretaket ditt. På denne siden velger du hvilket fylke du skal søke i. 

5. For ordningene Utsatt jordarbeiding, Grasdekte vannveier, Grasdekte 

vegetasjonssoner, Vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer, må du 

skille på prioriterte områder og andre områder. 

6. Etter at du har fylt inn opplysningene og sendt inn søknaden, må du 

sjekke at du har fått kvittering i Altinn. 

7. Søk i god tid. 

For tiltak innen kulturlandskap kan det kun gis tilskudd for ett tiltak pr. areal. Det kan 

eksempelvis ikke innvilges Tilskudd til skjøtsel av verdifulle innmarksbeiter og Tilskudd 

til skjøtsel av setervoller og seterlandskap på SAMME AREAL. Det kan imidlertid  

innvilges Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap og Tilskudd til miljøvennlig 

spredning av husdyrgjødsel på samme areal. 

SØK OM TILSKUDD ELEKTRONISK 

Det kan søkes elektronisk fra og med 1. august. 

Mer informasjon om hvordan du søker elektronisk finner du på Landbruksdirektoratet sin 

nettside. 

Elektronisk søknad har flere fordeler: 

• Du får ferdig utfylte opplysninger om foretaket. 

• Du får fortløpende beskjed om du har fylt ut skjemaet riktig. 

• Du får lagt inn kartopplysninger elektronisk samtidig med at du søker. 

• Du får kvittering på at søknaden er mottatt. 

• Opplysninger du legger inn kan kopieres til søknader senere år. 

 

SPØRSMÅL? 

Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen dersom du trenger hjelp med å fylle 

ut søknaden elektronisk, ønsker søknadsskjema på papir eller har andre spørsmål. Mer 

informasjon og søknadsskjema finner du også på https://www.fylkesmannen.no/

hedmark/RMP. 

 

Fra og med 2019 vil det kun være mulig å søke elektronisk. 
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Søk elektronisk 

f.o.m 

1. august 

Foto: Karoline F. Vold 

https://www.fylkesmannen.no/hedmark/RMP
https://www.fylkesmannen.no/hedmark/RMP


 

 

TILSKUDD TIL TILTAK INNEN 

KULTURLANDSKAP 
 

TILSKUDD TIL DRIFT AV BRATT AREAL 

- for å kompensere for ulemper ved drift bratt areal 

 

Det kan gis tilskudd til  maskinell drift av fulldyrket og overflatedyrket jord som har en 

helling på 1:5 eller brattere. Det kan søkes om tilskudd på bratte grasarealer og  

kornarealer. Ordningen gjelder ikke arealer som bare høstes ved beiting.  

 

 

7 FOR MER INFO SE: WWW.FYLKESMANNEN.NO/HEDMARK.RMP 

BEITELAG - 

SØK ELEKTRONISK VIA ALTINN INNEN  

20. OKTOBER 

Beitelaget må være registrert i  

Enhetsregisteret/Foretaksregisteret. Det 

gis tilskudd bare for dyr fra medlemmer 

som er registrert i Enhetsregisteret/

foretaksregisteret. 

 

Informasjon om registrering kan fås ved 

henvendelse til Brønnøysundregisteret 

(www.brreg.no/tlf. 7500 7500). 

 

Søknad om godkjenning av nye beitelag 

må behandles av kommunen på  

bakgrunn av retningslinjer utarbeidet av 

Fylkesmannen. 

TILSKUDD TIL DRIFT AV BEITELAG 

- for å begrense gjengroingen i utmark, legge forholdene til rette for rasjonell utnyttelse 

av utmarksbeite og å redusere tapet av dyr på utmarksbeite 

 

Det kan gis tilskudd til beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark i minimum  

5 uker i sommerhalvåret. Ordningen gjelder for sau, geit, hest og storfé.  

 

 

 

 

 

 

Tilskuddet beregnes ut fra antall dyr som har gått på utmarksbeite og som er sanket. 

Søknadsfrist er 20. oktober. Beitelag må søke elektronisk. 

 

Beitelaget må føre tilsyn med dyrene minimum én gang pr. uke gjennom hele  

beitesesongen. Tilsynet skal dokumenteres gjennom lister/rapporter. 

HAR DU BRATT LANDBRUKSAREAL PÅ DIN EIENDOM? 

Gå inn på www.gardskart.no og søk på din eiendom. Slå på kartlaget «Helling  

jordbruksareal». Du vil da få opp areal som har en stigning på 1:5 eller brattere  

avmerket i kartet. 

Søk på tiltak Foreløpige satser 

Storfè og hest kr 45,- pr. dyr 

Sau og geit kr 21,- pr. dyr 

Søk på tiltak Foreløpige satser 

Helling 1:5 kr 100,- pr. dekar 

Helling 1:3 kr 100,- pr. dekar 

KRAV OM VEDLEGG 
TIL SØKNADEN 
 
Kart (fortrinnsvis i målestokk 
1:5 000) med inntegning av: 
-  arealet det søkes tilskudd for 
-  antall dekar på de enkelte 
 skiftene/kartfigurene 
 
Ved elektronisk søknad 
får du samtidig lagt inn tiltaket i 
kart. 

Foto: Stig Horsberg 



 

 

KRAV OM VEDLEGG 
TIL SØKNADEN 
 
Kart (fortrinnsvis i målestokk 
1:5 000) med inntegning av: 
-  arealet det søkes tilskudd for 
-  antall dekar på de enkelte 
 skiftene/kartfigurene 
 
Ved elektronisk søknad 
får du samtidig lagt inn tiltaket i 
kart. 

 

TILSKUDD TIL SKJØTSEL AV ARTSRIKE SLÅTTEMARKER 

OG VERDIFULLE INNMARKSBEITER 

 

- for å hindre gjengroing av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter. 

 

Det kan gis tilskudd for skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter som 

er kartlagt og klassifisert som nasjonalt eller regionalt verdifulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artsrike slåttemarker må slås etter blomstring og tidligst 15. juli. Det er viktig med sent 

slåttetidspunkt for at plantene skal rekke å sette frø før de slås. På artsrike slåttemarker 

kan det ikke kjøres med maskiner/redskaper som kan gi kjøreskader. Det må benyttes lette 

og skånsomme redskaper slik som ljå, tohjulsslåmaskin eller tohjulstraktor. Avlinga må 

fjernes fra arealet, men det anbefales å bakketørke graset et par dager før avlinga fjernes 

slik at frøtilgangen sikres. 

 

Innmarksbeitene må være godkjent av kommunen for produksjonstilskudd og beites minst 

en gang i vekstsesongen. Arealene som beites må ha tilstrekkelig beitetrykk for å hindre 

gjengroing, men samtidig ikke beites så hardt at dette medfører beite- eller tråkkskader. 

Arealene kan ikke sprøytes eller jordarbeides. Arealer som tidligere har vært ugjødslet kan 

ikke gjødsles og gjødselmengden kan ikke økes på arealer som tidligere har vært gjødslet. 

Søk på tiltak Foreløpige satser 

Skjøtsel av slåttemark kr 1000,- pr. dekar 

Beite av biologisk verdifulle arealer 

(innmarksbeiter) 

kr 180,- pr. dekar 

Gå inn på www.gardskart.no . Søk opp din eiendom og slå på kartlagene «Helhetlig kul-

turlandskap» og «Naturtyper». 

Det kan gis tilskudd til innmarksbeiter innenfor alle helhetlige kulturlandskap registrert 

som nasjonalt eller regionalt viktige.  

Videre kan det gis tilskudd til innmarksbeiter registrert som nasjonalt (svært viktige) og 

regionalt verdifulle (viktige) innenfor naturtypene: naturbeitemark (D04), fuktenger 

(D09), hagemark (D05), småbiotoper (D11) og kalkrike enger (D08). 

 

Det kan gis tilskudd til slått av artsrike slåttemarker innenfor naturtypene slåttemark 

(D01), slåtte– og beitemyr (D02), småbiotoper (D11), kalkrike enger (D08) og artsrike 

veikanter (D03). 

 

Hvis du er usikker på om ditt areal er berettige tilskudd– ta kontakt med  

landbruksforvaltningen i kommunen. 

HAR DU ARTSRIKE SLÅTTEMARKER ELLER VERDIFULLE INNMARKSBEITER  

PÅ DIN EIENDOM? 
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Foto: Karoline F. Vold 

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart


 

 

TILSKUDD TIL SETERDRIFT MED MELKEPRODUKSJON 

- for å ivareta helhetlige setermiljøer og setring som en viktig kulturbærer 

 

Det kan gis tilskudd til foretak som har melkeproduksjon på seter i minst 4 

uker i sommerhalvåret. Et foretak kan søke om tilskudd for flere setre dersom vilkårene er 

oppfylt på hver enkelt seter. For fellessetre blir tilskuddssatsen delt på antall medlemmer i 

fellessetra. Det gis kun ett tilskudd pr. seter. 

 

I søknaden om tilskudd skal antall uker med melkeproduksjon på setra oppgis (4-6 uker,  

6-8 uker eller 8 uker eller mer). Setre som har melkeproduksjon på setra i 6 uker eller mer, 

får høyere tilskuddssats enn setre med produksjon under 6 uker. 

Krav til minsteproduksjon er 30 liter pr. dag for kumelk og 15 liter pr. dag for geitmelk. 

Tilsvarende kvantum gjelder ved egen foredling. Foretaket må ha kvote for levering til 

meieri eller drive egen foredling. Ved egen foredling må det foreligge godkjenning fra 

Mattilsynet for salg/omsetning av  melkeprodukter. Salg/omsetning må kunne  

dokumenteres. 

Søk på tiltak: Foreløpige satser 

Drift av enkeltseter med melkeproduksjon 
(produksjon 4-6 uker) kr 42.000,- pr. seter 

Drift av fellesseter med melkeproduksjon 
(produksjon 4-6 uker) kr 42.000,- pr. seter 

Drift av enkeltseter med melkeproduksjon 
(produksjon i 6 uker eller mer) kr 50 000,- pr. seter 

Drift av fellesseter med melkeproduksjon 
(produksjon i 6 uker eller mer) Kr 50 000,- pr. seter 

TILSKUDD TIL SKJØTSEL AV SETERVOLLER OG SETERLANDSKAP 

 

- for å ivareta viktige kulturlandskapsverdier knyttet til seterområdene 

 

Det kan gis tilskudd til jordbruksareal i seterområder der arealene sammen med 

seterhusene utgjør et helhetlig setermiljø. Med seter menes setervoller (ikke rene 

fôrdyrkningsfelt) med tilhørende tradisjonelle seterhus. Det kan gis tilskudd for 

inntil 30 dekar pr. seter. Det kan gis tilskudd for både fulldyrket jord, overflate-

jord og innmarksbeite. Et foretak kan søke tilskudd for flere setre. Arealene må 

være godkjent av kommunen for produksjonstilskudd. 

 

 

Arealene må høstes ved beite eller slått minst en gang i vekstsesongen. Arealene 

som beites må ha tilstrekkelig beitetrykk for å hindre gjengroing, men samtidig 

ikke beites så hardt at dette medfører beite– eller tråkkskader.  

Søk på tiltak: Foreløpige satser 

Skjøtsel av setervoller og seterlandskap          
(inntil 30 dekar pr. seter) kr 180,- pr. dekar   
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KRAV OM VEDLEGG 
TIL SØKNADEN 
 
Kart (fortrinnsvis i målestokk 
1:5 000) med inntegning av: 
-  arealet det søkes tilskudd for 
-  antall dekar på de enkelte 
 skiftene/kartfigurene 
 
Ved elektronisk søknad 
får du samtidig lagt inn tiltaket i 
kart. 

Foto: Fylkesmannen i Hedmark 
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Foto: Tore Holaker 

HAR DU ET KULTURMINNE PÅ DIN EIENDOM? 

Gå inn på www.gardskart.no . Søk opp din eiendom, og slå 

på kartlaget «Fredete kulturminner». Dersom du har et  

kulturminne på din eiendom, kan du få mer  informasjon 

om hva slags type automatisk freda kulturminne du har ved 

å gå inn på www.kulturminnesok.no. 

 

Hvis du er usikker på om ditt kulturminne er berettiget  

tilskudd - ta kontakt med landbruksforvaltningen i  

kommunen. 

KRAV OM VEDLEGG 
TIL SØKNADEN 
 
Kart (fortrinnsvis i målestokk 
1:5 000) med inntegning av: 
-  arealet det søkes tilskudd for 
-  antall dekar på de enkelte 
 skiftene/kartfigurene 
 
Ved elektronisk søknad 
får du samtidig lagt inn tiltaket i 
kart 

TILSKUDD TIL SKJØTSEL AV AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER 

 

- for å hindre gjengroing, ivareta og synliggjøre automatisk freda kulturminner og  

kulturmiljøer. 

 

Det kan gis tilskudd for  slått eller beite av utvalgte kulturminner. Kulturminnet må ligge 

på, eller i nær tilknytning til jordbruksarealer, og være registrert i Riksantikvarens  

database «Askeladden». Kulturminnet må være synlig på overflata. 

 

 

Gravminner er automatisk freda kulturminner registrert som «gravhauger» og 

«gravrøyser». Gravfelt er registrert som «gravfelt». Andre automatisk freda kulturminner 

er «tufter», «bautasteiner/steinringer», «helleristninger/skålgroper», dyrkningsspor som 

«rydningsrøysfelt/åkerreiner» eller steinsettinger.  

 

Arealene må skjøttes ved aktiv slått eller beite minst en gang i vekstsesongen. Det må  

oppgis i søknaden om arealet er beitet eller slått. Søk på den skjøtselsmetoden du i  

hovedsak har benyttet på arealet. Arealer som beites må ha tilstrekkelig beitetrykk for å 

hindre gjengroing uten at dette skader kulturminnet. Det kan ikke brukes maskiner/

redskap som kan skade kulturminnet. 

Søk på tiltak:  Foreløpige satser 

Skjøtsel av gravminne 
kr 1.000,- pr. stk. 

Skjøtsel av gravfelt 
kr 180,- pr. dekar 

Skjøtsel av andre automatisk freda kulturminner 
kr 180,- pr. dekar 

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
http://www.kulturminnesok.no/


 

 

TILSKUDD TIL TILTAK MOT FORURENSNING 

Foto: Kristin Ø. Bryhn 

HVORDAN FINNE UT OM ET AREAL LIGGER I ET PRIORITERT OMRÅDE ELLER IKKE? 
 
For tilskudd til utsatt jordarbeiding, grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjons-
soner og vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer må en i søknaden skille på 
om arealet ligger innenfor prioriterte områder (vassdrag/nedbørfelt) eller i andre 
områder.  For å finne ut om et areal ligger innenfor eller utenfor prioritert område 
trykker du på knappen >> øverst til venstre når du er inne på søknadsskjemaet. 
Merk av for Avrenning - prioriterte områder i menyen. Dersom arealene ligger 
innenfor prioriterte områder vil kartet være skravert med en lys rødfarge.   
Andre områder vil ikke ha noen form for skravering. 
 
 
Eksempler: 
 
A)  Areal innenfor prioriterte områder 
 
Du vil søke om  tilskudd til utsatt jordarbeiding. 
 
Velg  ingen/utsatt jordarbeiding - Avrenning prioriterte områder i tiltaksmenyen. 
Tegn inn det konkrete arealet du vil søke på. 
 
B)  Areal utenfor prioriterte områder 
 
Du vil søke om tilskudd til utsatt jordarbeiding. 
 
Velg ingen/utsatt jordarbeiding - Avrenning andre områder i tiltaksmenyen. Tegn 
inn det konkrete arealet du vil søke på. 
 
C) Deler av arealet innenfor og deler utenfor prioritert område 
 
Velg ingen/utsatt jordarbeiding - Avrenning prioriterte områder i tiltaksmenyen. 
Tegn inn skravert areal eller hele skiftet. Tegner du inn hele skiftet vil arealet som 
ligger utenfor det prioriterte område automatisk klippes vekk. Deretter må du  
velge ingen/utsatt jordarbeiding—Avrenning andre områder, og tegne inn de 
resterende arealene. 
 
 
 
Tilsvarende gjelder for de andre ovennevnte ordningene.  

KRAV OM VEDLEGG 
TIL SØKNADEN 
 
Kart (fortrinnsvis i målestokk 
1:5 000) med inntegning av: 
-  arealet det søkes tilskudd for 
-  antall dekar på de enkelte 
 skiftene/kartfigurene 
 
Ved elektronisk søknad 
får du samtidig lagt inn tiltaket i 
elektronisk kartløsning. 

INGEN HALMBRENNING OM 

HØSTEN 

Foretak som innvilges tilskudd til 

tiltak mot forurensning kan ikke 

brenne halm om høsten på noe 

av det arealet foretaket  

disponerer. Foretaket kan heller 

ikke brenne halm på søndager og 

helligdager om våren. Det må tas 

nødvendige sikkerhetstiltak mot 

veier og annet areal. 
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TILSKUDD TIL UTSATT JORDARBEIDING 

- for å redusere erosjon og avrenning fra jordbruksarealer og å øke lagringen av karbon i 

jord 

 

Det kan gis tilskudd til stubbåker på arealer som har vært nyttet til korn, oljevekster, erter, 

frøeng siste høsteår, grønngjødsling og grønnfôrvekster sådd med liten radavstand. Det gis 

ikke tilskudd til areal der det er sådd gjenlegg til eng. Arealene kan ikke jordarbeides før  

1. mars året etter. Det kan ikke spres husdyrgjødsel eller annen gjødsel av organisk opphav 

om høsten på arealer der det innvilges tilskudd for stubbåker. 

  

Nytt for søknadsomgangen 2018 er at det nå er mulig å søke om tilskudd til utsatt  

jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2  både i prioriterte og ikke-prioriterte vassdrag i hele 

fylket. Det gis tilskudd til utsatt jordarbeiding i hele fylket på arealer i erosjonsklassene 1, 

2, 3 og 4. Innenfor ikke-prioriterte områder er tilskuddssatsen lavere enn i prioriterte  

områder for alle erosjonsklassene. 
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Søk på tiltak: 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 (erosjonsklasse 1) kr 55,- pr. dekar kr 35,- pr. dekar 

NIBIO sine erosjonsrisikokart skal benyttes ved fastsettelse av erosjonsrisiko på alle  

arealer som er ferdig kartlagt. For de øvrige arealene fastsetter kommunen erosjonsrisiko 

ved manuell beregning. 

KRAV OM VEDLEGG 
TIL SØKNADEN 
 
Kart (fortrinnsvis i målestokk 
1:5 000) med inntegning av: 
-  arealet det søkes tilskudd for 
-  antall dekar på de enkelte 
 skiftene/kartfigurene 
 
Ved elektronisk søknad 
får du samtidig lagt inn tiltaket i 
Kart. 

Foto: Karoline F. Vold 

TILSKUDD TIL GRASDEKTE VANNVEIER OG GRASDEKTE VEGETASJONS-

SONER 

- for å redusere tapet av jord og næringsstoffer til vann og å redusere faren for utlekking 

av plantevernmidler 

Det kan gis tilskudd i eller mot åpenåkerarealer til: 

1. Grasdekte vannveier i forsenkninger i terrenget der det kan forekomme konsentrert 

overflateavrenning. 

2. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag og kanaler ut over kravet i forskrift  

 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjons-tilskudd mv. i jordbruket  

 § 4 (Tilstrekkelig vegetasjonssone mot vassdrag på minst 2 meter). 

3.  Grasdekte vegetasjonssoner (striper) på tvers av fallet. 

Søk på tiltak: Foreløpige satser 

Tilskudd til grasdekte vannveier og grasdekte 
vegetasjonssoner 

Prioriterte nedbørsfelt Andre områder 

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

Vegetasjonssoner (i potet/grønnsaker eller korn) kr 15,- pr. løpemeter kr 15,- pr. løpemeter 



 

 

 
KRAV OM VEDLEGG 
TIL SØKNADEN 
 
Kart (fortrinnsvis i målestokk 
1:5 000) med inntegning av: 
-  arealet det søkes tilskudd 

for 
-  antall dekar på de enkelte 
 skiftene/kartfigurene 

 
Ved elektronisk søknad 
får du samtidig lagt inn tiltaket 
i kart. 

Ved søknad om tilskudd skal det oppgis om vannveien/vegetasjonssonen er anlagt i  

tilknytning til korn- eller potet-/grønnsaksareal. Tilskuddssatsen er den samme uansett  

tiltak. 

 

Grasdekte vannveier/vegetasjonssoner kan ikke sprøytes om høsten. Grasdekte vegetasjons- 

soner langs bekker, elver og innsjøer (vassdrag og kanaler) kan ikke gjødsles, men de må 

slås eller beites innen 1. oktober for å hindre at arealet bærer preg av gjengroing. Tiltaket 

må ha en klar effekt ved å holde tilbake jordpartikler fra overflatevannet før dette når  

vassdraget. Der det er naturlig  vegetasjonsbelte eller flomverk mellom åkeren og  

Vassdraget, som allerede har  tilstrekkelig effekt, kan det ikke innvilges tilskudd for  

grasdekte vegetasjonssoner. Ta gjerne kontakt med kommunen for å få vurdert om en  

eventuell vannvei/vegetasjonssone kommer inn under ordningen.  

 

For stubbåker med grasdekte vannveier/striper som ligger inne på åkeren kan arealet tas 

med i søknad om produksjonstilskudd og i søknad om tilskudd til utsatt jordarbeiding 

(stubbåker). For vegetasjonssoner der avlinga nyttes til fôr ved slått eller beite, kan  arealet 

tas med i søknad om produksjonstilskudd for eng. Det gis imidlertid ikke produksjons-  

tilskudd til vegetasjonssoner som bare blir pusset. 

TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV FANGDAMMER OG GÅRDSDAMMER 

- for å bidra til å fange opp jord og næringsstoffer fra overflatevann 

Det kan gis tilskudd for fjerning av sedimenter fra fangdammer og gårdsdammer.  Tilskudd 

kan gis når fangdammen/gårdsdammen er rensket i perioden 01.10.2017 - 30.09.2018. 

Rensking innebærer fysisk fjerning av sedimenter fra dammen med gravemaskin eller  

tilsvarende redskap. For fangdammer gjelder dette både rensking av sedimentasjonskammer 

og våtmarksfilter. Rensking må skje utenom hekketiden for fugl, dvs. normalt utenom  

perioden mai-juni. Tilskuddet utmåles pr. dekar rensket areal.  

Tilskuddsordningen utgår i 2019. Det betyr at det ikke blir innvilget tilskudd til rensking 

som utføres etter 30.09.2018. 
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Søk på tiltak Foreløpige satser 

  Prioriterte nedbørsfelt Andre områder 

Vedlikehold av fangdammer og 
kr 6.000,- pr. dekar rensket kr 6.000,- pr. dekar rensket 

Foto: Karoline F. Vold 



 

 

KRAV OM VEDLEGG 
TIL SØKNADEN 
 
Kart (fortrinnsvis i målestokk 
1:5 000) med inntegning av: 
- arealet det søkes tilskudd for 
- antall dekar på de enkelte 
skiftene/kartfigurene 
 
Ved elektronisk søknad 
får du samtidig lagt inn tiltaket i 
elektronisk kartløsning. 

TILSKUDD TIL MILJØVENNLIG SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL  

- for å redusere tapet av næringsstoffer til vann, utslipp av klimagasser til luft og  

luktulempene ved spredning av husdyrgjødsel 

 

Nytt i 2018, er at det er egen tilskuddssats for nedlegging eller nedfelling.  

Ved nedlegging er det et vilkår at gjødselen moldes ned innen 2 timer.  

 

For arealer der det ikke gis tilskudd for nedlegging/nedfelling, kan det enkelte foretak  

enten gis tilskudd til arealer der det spres husdyrgjødsel med rask nedmolding om våren 

eller til arealer der det spres husdyrgjødsel i voksende kultur om våren eller i  

vekstsesongen. Voksende kultur er i denne sammenheng eng, frøeng eller høstkorn.  

 

For alle arealer der det innvilges tilskudd til overnevnte tiltak, kan det i tillegg innvilges 

tilskudd for bruk av tilførselsslange fra lager til spreder. 

Søk på tiltak Foreløpige satser 

Bruk av tilførselsslanger kr 50,- pr. dekar 

Rask nedmolding kr 50,- pr. dekar 

Spredning i voksende kultur (spredning i vår/
vekstsesong) kr 50- pr. dekar 

Nedlegging/nedfelling i voksende kultur kr 80,- pr. dekar 

Nedlegging/nedfelling i åpen åker/stubb kr 80,- pr. dekar 

Ordningen gjelder for både bløt- og tørrgjødsel. Det kan bare gis tilskudd til en  

spredning pr. areal pr. vekstsesong. 

 

For å være berettiget tilskudd må all husdyrgjødsel foretaket disponerer lagres og brukes 

i henhold til Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav. Tilført mengde husdyr-

gjødsel må være et reelt bidrag til å dekke vekstens totale  gjødslingsbehov. For å   

stimulere til at mest mulig av husdyrgjødsla spres når  næringsopptaket i plantene er 

størst, må minst 75 % av all husdyrgjødsel som foretaket disponerer, spres om våren 

eller i vekstsesongen. 

Foto: Karoline F. Vold 

TILSKUDD TIL UGRASHARVING OG HYPPING/RADRENSING 

- for å redusere miljøbelastningen av plantevernmidler 

Det kan gis tilskudd for arealer med korn, annet frø til modning og radkulturer 

som ugrasharves eller hyppes/radrenses i stedet for kjemisk ugrasbekjempelse.  

Ordningen gjelder ikke arealer som Debio har klassifisert som karensareal eller  

økologisk drevet. 

 
 
 

Arealet må ugrasharves eller hyppes/radrenses minst en gang i løpet av vekstsesongen. 

Tiltaket må ha tilfredsstillende effekt på ugraset. Bare en harving før oppspiring av  

kulturveksten vil   normalt ikke ha så god  effekt at det kan innvilges tilskudd. 

 

Det kan ikke brukes ugrasmidler før etter høsting. Det betyr at det heller ikke kan  

sprøytes mot kveke i modent bygg. Det kan imidlertid brukes plantevernmidler til å svi 

ned potetris og annen grønnmasse i kulturer der dette er tillatt. Det gis ikke tilskudd for 

ugrasharving/hypping/radrensing om høsten i høstsådde vekster. I forbindelse med  

søknad om tilskudd skal det registreres om arealet ugrasharves eller hyppes/radrenses. 

Det er lik tilskuddssats uansett hvilket tiltak som gjennomføres. 

Søk på tiltak: Foreløpige satser 

Ugrasharving  kr 60,- pr. dekar 

Hypping/radrensing kr 60,- pr. dekar 
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FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL GENERELLE MILJØTILTAK FOR             

JORDBRUKET I HEDMARK 
Fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark 15.06.2016 med hjemmel i 
lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og delegerings-
vedtak 14. desember 2004 nr. 1615. 
 
Endret ved forskrift 3. juli 2018. 
 
KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER 
 
§ 1.Formål 
Formålet med denne forskriften er å bidra til at jordbruket i Hed-
mark fylke drives miljøforsvarlig og ivaretar kulturlandskapet. 
Tilskuddet skal samtidig bidra til å fremme matproduksjon gjen-
nom god agronomi, aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget. 
 
 
§ 2.Virkeområde 
Forskriften gjelder for tilskudd til miljøtiltak i Hedmark fylke. 
 
 
§ 3.Grunnvilkår 
 
Tilskudd til miljøtiltak etter denne forskriften kan bare gis til: 

 Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, jf.  
 Forskrift 19.desember 2014 nr. 1817 om produksjonstil
 skudd mv. i jordbruket, 

 Beitelag som er godkjent av kommunen og som er  
 registrert i Enhetsregisteret, jf. Enhetsregisterloven  
 13. juni 1994 nr. 15. 
 
For alle foretak som har jordbruksareal med planteproduksjon 
og som har rett til produksjonstilskudd, er det et vilkår at  
foretaket oppfyller kravene til gjødslingsplan i forskrift 1. juli 
1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging § 3. 
 
Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket opp-
fyller kravene til føring og oppbevaring av journal etter forskrift 
6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler, § 20 og § 26, og  
føring og oppbevaring av register over plantevernmidler som er 
brukt i samme forskrift, artikkel 67. 
 
 
KAP. II ORDNINGER FOR TILTAK INNEN  
KULTURLANDSKAP 
 
§ 4 Tilskudd til drift av bratt areal 
Formålet med ordningen er å kompensere for ulemper ved drift 
av bratt areal. 
 
Det kan gis tilskudd til maskinell drift av fulldyrket og overflate-
dyrket jord som har en helling på 1:5 eller brattere. Det gis ikke 
tilskudd til arealer som bare høstes ved beiting. 
 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 
a) Arealet må ha plantedekke eller ligge i stubb til 1. mars året 
etter. 
 

§ 5 Tilskudd til drift av beitelag 

Formålet med ordningen er å begrense gjengroing i utmark og 

legge forholdene til rette for rasjonell utnyttelse av utmarksbeite 

og å redusere tapet av dyr på utmarksbeite. 

 

Det kan gis tilskudd til: 

1) Godkjente beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark i 

minimum 5 uker i sommerhalvåret.  

Ordningen gjelder for sau, geit, hest og storfe. 

 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 
a) Det skal føres tilsyn med beitedyrene minimum 
en gang pr. uke gjennom beitesesongen. Tilsynet må kunne  
dokumenteres. 
 
§ 6 Tilskudd til skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle 

innmarksbeiter 

Formålet med ordningen er å hindre gjengroing av artsrike  

slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter. 

 

Det kan gis tilskudd til: 

1) Slått av artsrike slåttemarker 

2) Beite av verdifulle innmarksbeiter 

 

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 

a) Slåttemarkene og innmarksbeitene må være kartlagt og  

klassifisert som nasjonalt eller regionalt verdifulle¹. Innmarks-

beitene må være godkjent for produksjonstilskudd av  

kommunen. 

b) Innmarksbeitene må beites minst en gang i vekstsesongen. 

c) Artsrike slåttemarker må slås etter blomstring og tidligst 15. 

juli. På artsrike slåttemarker kan det ikke kjøres med maskiner/

redskap som kan gi kjøreskader.Avlinga må fjernes fra arealet. 

d) Arealer som beites må ha tilstrekkelig beitetrykk for å hindre 

gjengroing uten at dette medfører beite- eller tråkkskader. 

e) Arealene kan ikke sprøytes eller jordarbeides. Arealer som 

tidligere er ugjødslet kan ikke gjødsles og gjødselmengden kan 

ikke økes på arealer som tidligere har vært gjødslet 

f) Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved 

søknaden. 

 

¹ Jf. Miljødirektoratet sine kriterier for kartlegging av naturtyper 

i Norge 

 

§ 7 Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon 

Formålet med ordningen er å ivareta helhetlige setermiljøer og 

setringa som en viktig kulturbærer. 

 

Det kan gis tilskudd til: 

1) Drift av enkeltseter med melkeproduksjon 

2) Drift av fellesseter med melkeproduksjon 

 

For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 

a) Foretaket må ha melkeproduksjon på den enkelte seter i minst 

4 uker i sommerhalvåret. 

b) Krav til minsteproduksjon er 30 liter pr. dag for kumelk og 15 

liter pr. dag for geitmelk. 

c) Ved egen foredling må det foreligge godkjenning fra  

Mattilsynet for salg/omsetning av melkeprodukter. 

d) Produksjonen må skje innenfor kvote eller foredles lokalt, jf. 

forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for 

melk. 

Det kan bare gis ett tilskudd pr seter. 
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§ 8 Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap 
Formålet med ordningen er å ivareta viktige kulturlandskaps-
verdier knyttet til seterområdene. 
 
Det kan gis tilskudd til: 
1) Jordbruksareal i seterområder der arealene sammen med seter-
husene utgjør et helhetlig setermiljø. 
 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 
a) Arealene må høstes ved slått eller beite minst en gang i vekst-
sesongen. 
b) Arealer som beites må ha tilstrekkelig beitetrykk for å hindre 
gjengroing uten at dette medfører beite- eller tråkkskader. 
c) Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved søknaden. 
 
§ 9 Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner 
Formålet med ordningen er å hindre gjengroing, ivareta og å  
synliggjøre automatisk freda kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Det kan gis tilskudd til: 
1) Skjøtsel av gravminne 
2) Skjøtsel av gravfelt 
3) Skjøtsel av andre utvalgte automatisk freda kulturminner 
 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 
a) Kulturminnet må ligge på eller i nær tilknytning til jordbruks-
arealer og være registrert i Riksantikvarens database   
«Askeladden». 
b) Arealene må skjøttes ved slått eller beite minst en gang i 
vekstsesongen. 
c) Arealer som beites må ha et tilstrekkelig beitetrykk for å  
hindre gjengroing uten at dette skader kulturminnet. 
d) Det kan ikke brukes maskiner/redskap som kan skade kultur-
minnet. 
e) Kulturminnet må være godt synlig på overflata og kan ikke 
være sterkt skadet eller ødelagt. 
f) Kart der omsøkte kulturminne er inntegnet må legges ved  
søknaden. 
 
KAP. III ORDNINGER FOR TILTAK MOT 
FORURENSNING 
§ 10 Grunnvilkår 
For å motta tilskudd for tiltak mot forurensning må søker  
oppfylle følgende vilkår: 
1) Det kan ikke brennes halm om høsten på noe av det arealet 
foretaket disponerer. 
2) Det kan ikke brennes halm på søn- og helligdager om våren på 
noe av det arealet foretaket disponerer. 
3) Ved brenning av halm om våren må det tas nødvendige      
sikkerhetstiltak. 
 
§ 11 Tilskudd til utsatt jordarbeiding 
Formålet med ordningen er å redusere erosjon og arealavrenning 
fra jordbruksarealer og å øke lagringen av karbon i jord. 
 
Det kan gis tilskudd til: 
1) Stubbåker på arealer som har vært nyttet til korn, oljevekster, 
erter, frøeng siste høsteår, grønngjødsling og grønnfôrvekster 
sådd med liten radavstand. 
 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 
a) Arealer det er mottatt tilskudd for kan ikke jordarbeides før 1. 
mars året etter. 
b) Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved søknaden. 
 
 
§ 12 Tilskudd til grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjons-
soner 
Formålet med ordningen er å redusere tapet av jord og nærings-
stoffer til vann og å redusere faren for utlekking av plantevern-
midler. 
 

Det kan gis tilskudd i eller mot åpenåkerarealer til: 
1) Grasdekte vannveier i forsenkninger i terrenget der 
det kan forekomme konsentrert overflateavrenning. 
2) Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag og kanaler ut over 
kravet i Forskrift om Produksjonstilskudd, jf. forskrift  
19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd 
mv. i jordbruket § 4 
3) Grasdekte vegetasjonssoner (striper) på tvers av fallet. 
 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 
a) Grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner må ha en 
bredde på minimum 8 meter. 
b) Grasveksten må være godt etablert og gi god beskyttelse mot 
erosjon om høsten. 
c) Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag og kanaler må slås 
eller beites innen 1. oktober. 
d) Grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner på tvers av 
fallet kan ikke sprøytes om høsten. 
e) Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag og kanaler kan 
ikke gjødsles eller sprøytes. 
f) Kart der omsøkte tiltak er inntegnet må legges ved søknaden. 
 
§13 Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer 
Formålet med ordningen er å bidra til å fange opp jord og   
næringsstoffer fra overflatevann. 
Det kan gis tilskudd til: 
1) Fjerning av sedimenter fra fangdammer og andre              
gårdsdammer. 
 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt. 
a) Rensking må skje utenom hekketiden for fugl. 
b) Kart der omsøkte tiltak, rensket areal og tidspunkt for rensking 
er avmerket. 
 
§ 14 Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 
Formålet med ordningen er å redusere tapet av næringsstoffer til 
vann og utslipp av klimagasser til luft og å redusere luktulempe-
ne ved spredning av husdyrgjødsel. 
 
Det kan gis tilskudd til arealer der husdyrgjødsel spres ved ned-
legging eller nedfelling. 
 
Det kan enten gis tilskudd til arealer der det spres husdyrgjødsel 
med rask nedmolding om våren eller til arealer der det spres  
husdyrgjødsel i voksende kultur om våren eller i vekstsesongen. 
Voksende kultur er i denne sammenheng eng, frøeng eller  
høstkorn. 
 
For areal der det gis tilskudd etter andre og tredje ledd kan det i 
tillegg gis tilskudd for bruk av tilførselsslange fra lager til  
spreder. 
 
Det kan gis tilskudd for bare en spredning pr. areal pr. vekstse-
song. 
 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 
a) All husdyrgjødsel som foretaket disponerer, må 
lagres og brukes i henhold til Forskrift om gjødselvarer 
mv. av organisk opphav av 4. juli 2003 nr. 951. 
b) Husdyrgjødsel som er spredd ved nedlegging eller  
bred-spredning i åpen åker, må moldes ned innen 2 timer. 
c) Minst 75 % av all husdyrgjødsel som foretaket disponerer må 
spres om våren eller i vekstsesongen. 
d) Ved spredning i voksende kultur må arealet høstes eller beites 
etter spredning samme år. 
e) Ved spredning i åpen åker kan det ikke være spredd husdyr-
gjødsel på arealet etter siste høsting året før. 
f) Sprededato, faktisk spredd mengde og nedmoldingstidspunkt 
må kunne dokumenteres. 
g) Kart der omsøkte arealer er inntegnet må legges ved 
søknaden. 
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§ 15 Tilskudd til ugrasharving og hypping/radrensing 
Formålet med ordningen er å bidra til å redusere miljø-
belastningen av plantevernmidler. 
 
Det kan gis tilskudd til: 
1) Arealer med korn, annet frø til modning og radkulturer som 
ugrasharves eller hyppes/radrenses. 
 
Ordningen gjelder ikke arealer Debio har klassifisert 
som karensareal eller økologisk drevet. 
 
For å motta tilskudd må følgende vilkår være oppfylt: 
a) Arealene må ugrasharves eller hyppes/radrenses minst en gang 
i løpet av vekstsesongen og på en slik måte at det har tilfreds-
stillende effekt på ugraset. 
b) Det kan ikke brukes ugrasmidler på omsøkte arealer før etter 
høsting. 
c) Kart der omsøkte arealer er inntegnet samt dato(er) for ugras-
harving eller hypping/radrensing må legges ved søknaden.  
 
KAP. IV. GENERELLE BESTEMMELSER 
§ 16 Retningslinjer og satser 
Tilskudd utbetales etter utfyllende retningslinjer, satser, 
definisjoner m.v. fastsatt av Fylkesmannen i Hedmark. 
 
§ 17 Søknad og utbetaling 
Søknad fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Fylkesmannen 
i Hedmark. Søknadsfristen er 1. oktober. For 
tilskudd til beitelag er søknadsfristen 20. oktober. 
 
Ved for sent fremsatt søknad vil det beregna tilskuddet 
bli redusert med 1.000 kroner pr. virkedag etter fristens 
utløp og inntil 20 virkedager. Søknader som fremsettes 
senere enn 20 virkedager etter fristen vil bli avvist. 
 
Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket eller beitelaget 
som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke 
overdras til eie eller pant. 
 
§ 18 Administrasjon, dispensasjon og klage 
Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen 
kan etter søknad i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne 
forskriften.  
 
Vedtak fattet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen, jf. 
Lov av 10. februar 1967. Vedtak fattet av Fylkesmannen kan 
påklages til Landbruksdirektoratet. 
 
§ 19 Opplysningsplikt og kontroll 
Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, 
Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å 
kunne forvalte ordningen.  
 
Kommunen, Fylkesmannen og  Landbruksdirektoratet kontrolle-
rer at utbetaling av tilskudd er riktig. Søker plikter å utlevere all 
bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer 
tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om  
tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de  
eiendommer som foretaket benytter i driften. 
 
 
§ 20 Avkorting ved regelverksbrudd 
Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet 
sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruks- 
virksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som 
tilfaller foretaket avkortes. 
 
Tilskuddet kan avkortes eller helt bortfalle dersom foretaket ikke 
oppfyller, eller bare delvis oppfyller kravene stilt i § 3, andre og 
tredje ledd. Av samme grunner kan utbetalt tilskudd delvis eller 

helt kreves tilbakebetalt, jf. § 22. 
 
§ 21 Avkorting ved feilopplysninger 
Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil  
opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for 
en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, 
kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller  
foretaket avkortes. Tilskuddet kan også avkortes dersom  
foretaket ikke overholder de frister som kommunen,               
Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne 
utføre sine kontrolloppgaver i medhold av § 19. 
 
§ 22 Tilbakebetaling og renter mv. 
Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i 
denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling 
som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves  
tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere                      
tilskuddsutbetaling. Tilsvarende gjelder differansen mellom  
utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om  
avkorting etter § 20 og § 21. 
 
For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke 
innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter 
kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige  
tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med 
hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket 
betaling m.m. 
 
Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets     
jordbruksvirksomhet, kan motregnes i senere                           
tilskuddsutbetalinger til foretaket. 
 
§ 23 Ikrafttredelse 
Forskriften trer i kraft 15. juni 2016. Samtidig oppheves Forskrift 
av 26. juni 2015 nr. 784 om tilskudd til generelle miljøtiltak i 
jordbruket i Hedmark. 
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