
 
 

 

Informasjon om: 
 

TILSKUDD TIL REGIONALE MILJØTILTAK I JORDBRUKET  
I SØR-TRØNDELAG 2016 

 
 

For 2016 kan det søkes tilskudd til følgende regionale miljøtiltak: 
 

 Sommerbeite på øyer og holmer 

 Beiting av areal med spesielle verdier (bratt areal) 
 Skjøtsel av bratt areal 

 Drift av beitelag 
 Skjøtsel av slåttemark/slåttemyr og slått av biologisk verdifulle 

arealer 
 Beite av biologisk verdifulle arealer 

 Beite av kystlynghei 
 Skjøtsel av kystlynghei 

 Seterdrift 
 Skjøtsel av setervoller 

 Hesjing 
 Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner 

 Ingen/utsatt jordarbeiding 
 Direktesådd høstkorn 

 Fangvekster sådd sammen med vekster eller etter høsting 

 Grasdekt vannvei 
 Vegetasjonssone 

 Ugrasharving 
For nedslagsfeltet til Botn og Prestelva i Rissa gjelder disse 

prøveordningene i tillegg: 
 Spredning av husdyrgjødsel på eng i vår/vekstsesong  

 Bruk av tilførselsslanger (slangespredning) for de samme arealene 
som mottar tilskudd til spredning i vår/vekstsesong 

 
Dette er de samme tiltakene som for 2015 med unntak av at 

bevaringsverdige husdyrraser er tatt ut og vil bli erstattet med ei nasjonal 
tilskuddsordning.  

 
Grunnvilkår er at tilskudd kan gis til foretak som er berettiget 

produksjonstilskudd i jordbruket, samt til beitelag som er godkjent av 

kommunen og registrert i Enhetsregisteret. 
          

         Forts. neste side 

FYLKESMANNEN I 
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NB: Sørg for å ha denne dokumentasjonen i orden, slik at du ikke 

risikerer å miste verdifulle tilskudd: 
- Gjødslingsplan, jfr. forskrift om gjødslingsplanlegging § 3. 

- Ved bruk av plantevernmidler: 

Journal, jfr. forskrift om plantevernmidler § 20 og § 26 og register 
over plantevernmidler, jfr. samme forskrift artikkel 67. 

 
Veiledningsheftet blir ikke utsendt, men finnes sammen med annen 

informasjon på: http://fylkesmannen.no/fmst/miljoprogram. 
Ved spørsmål: ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning. 

 
NB: Søknadsfrist: 20. august, med unntak av tilskudd til drift av 

beitelag der fristen er 1. november.  
Lever søknaden elektronisk i god tid på www.landbruksdirektoratet.no 

Ved for sent fremsatt søknad vil det tildelte tilskuddet bli redusert med  
1 000 kroner per virkedag etter fristens utløp og opp til 20 virkedager. 

Søknader som innkommer senere enn 20 virkedager etter fristen vil ikke 
bli behandlet. 

 

NB: Når søknaden er sendt inn, blir du automatisk sendt til hovedsiden for 
søknadene. Her får du beskjed om at søknaden din er sendt inn og 

mottatt. 
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