
Nytt bilde kommer

a) Bredden på vegetasjonssonen skal være minst 
seks meter.

b) Grasdekket skal være godt etablert og dekke 
jordoverflaten tidlig på høsten. 

c) Arealet skal slås og/eller høstes. Beiting regnes 
som høsting, og tillates når det ikke fører til 
betydelige skader på grunn av hard beiting eller 
tråkk. 

Mot vassdrag: 
• Skal det ikke sprøytes med plantevernmidler 

eller gjødsles med fosfor 
• Unntak: Ved to høstinger og delt gjødsling kan 

det samlet gjødsles med opptil 10 kg N/daa, 
forutsatt at det er benyttet spredeutstyr som 
plasserer gjødsla med presisjon. Kvittering på 
innkjøpt fosforfri nitrogengjødsel skal kunne 
framvises ved kontroll.

• Skal det kun jordarbeides ved fornying 
av grasdekket og når dette er nødvendig. 
Fornying skal ikke skje oftere enn hvert femte 
år. Når tiltaket fornyes eller avsluttes, skal 
ikke arealet sprøytes eller jordarbeides før  
1. mars året etter. 

For å motta tilskudd skal følgende krav være oppfylt: 

Vegetasjonssone og ugjødsla randsone (§ 11)

Det gis tilskudd for striper tilsådd med gras på fulldyrket 
areal 
• langs åpen grøft, bekk, elv eller sjø 
• vegetasjonssoner på tvers av fallet i lange 

hellingslengder med åpen åker, og 
• på erosjonsutsatte arealer i nedkant av for eksempel 

potet- eller grønnsaksarealer.  

Tilskuddet gis også i gjenleggsåret, forutsatt at 
grasdekket skal være varig. Det gis ikke tilskudd til 
vegetasjonssoner langs åpent vann der sonen starter 
mer enn 30 meter fra vannkanten. 
 
For a) gis det også tilskudd i nedkant av fulldyrka eng i 
vekstskifte med korn eller andre vekster.  Dette arealet 
må omsøkes som «ugjødsla randssone i eng» i RMP-
søknaden, og gjelder bare for prioriterte områder.

Det gis ikke tilskudd både til «vegetasjonssone», 
«ugjødsla randsone» og «andre grasdekte arealer»  
på samme areal.

For å søke RMP tilskudd er det tilstrekkelig om 
vegetasjonssonen slås med beitepusser. Men vær 
oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, dersom det 
skal mottas produksjonstilskudd.  

Vegetasjonssone: Striper med gras som tilsås for å redusere erosjon. I denne sammenheng; langs åpen grøft, bekk, elv eller sjø, på tvers av lange 
hellinger, eller i nedkant av grønnsaks/potetareal. Sonen må være minst 6 m bred. 

FORELØPIG TILSKUDDSSATSER

Tiltaksklasse i vegetasjonssoner* og ugjødsla randsone i eng** Proriterte områder Andre områder

* kornareal 10 kr/meter 8 kr/meter
* potet/grønnsak 10 kr/meter 8 kr/meter
** eng 10 kr/meter 0 kr/meter


