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Svar - Høring - Regionalt miljøprogram (RMP) for Jordbruket i Troms 2013 —
2016

Generelt syns vi at dette er blitt en ordning som gårdbrukere i våre kommuner (Bardu og Salangen)
i mindre og mindre grad får dra nytte av (færre søker RMP av de aktive). Dette selv om de bidrar i
like stor grad til opprettholdelse av kulturlandskapet med mer.

Kommentarer til de ulike tiltakene:
Tiltak1 B

Utmålingsenheten bør være i meter, om ikke må det settes et minstemål på bredden og. Ellers vil
vel bruk av dekar som utmålingsenhet bli svært vanskelig, om ikke umulig å forvalte og kontrollere.

Tiltak 2A
Hva menes med både utmålingsenhet "dyretall" og "dekar"? Enheten bør kun være dekar.
Vi mener og at antall dekar det kan gis tilskudd til bør økes, og ikke reduseres som foreslått nå.
Dette er et viktig tiltak for å holde det bygdenære kulturlandskapet på innlandet åpent.

Tiltak 2 C on 3

Generelt er det vanskelig å forvalte og kontrollere denne ordninga ute i felt mtp på kontroll av
hellingsgrad. Her ønskes feltkurs.

Er det videre nødvendig å splitte denne ordning i to? Hellingsgraden som kreves er den samme.
Beitepusser er et vilkår på begge tiltaka. Et innmarksbeite som er bratt, er det vel vanskelig og ei
heller nødvendig å beitepusse men likevel desto viktigere å gi tilskudd til for å holde et ellers lite
tilgjengelig kulturlandskap åpent? Et innmarksbeite (tiltak 3) beites, det "slås" vel ikke, så vårt
forslag er å slå sammen disse to ordningene. Slik vi tolker vilkårene kan en som søker tiltak 2 C
også søke tiltak 3 (forutsatt ikke over 50 dekar), og en som søker 2 C kan og søke tiltak 2A?

Tiltak 8

Hvorfor er tilskuddet aldersbestemt (>12 mnd) så lenge det kan dokumenteres at individet er
renraset?

Tiltak 9 on 10

Under vilkår: Første kulepunkt- Ordlyden kan misforstås.

Tiltak 13
Vilkår: Nedmolding i åker er vel ok. Men hva med spredning på etablert eng. Det er flere ulike
spredemetoder, fanespreder i luft, spredning med slepeslager og DGI (direct grain injection). Det
må konkretiseres hvilken metode som kan tillates og hvilken som ikke kan det. Så er det kanskje
behov for ei begrepsforklaring, skulle nedfelling blitt bruk i stedet for nedmolding?
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