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Innspill til rullering av Regionaltmiljøprogram for jordbruket i Troms
(RMP) 2013- 2016

LandbrukstjenestenMidtre Hålogaland(LMH) takkerfor tilsendthøringsutkastsomvurderes
somsværtgjennomarbeida.LMH ønskerå gi følgendeinnspill til arbeidetmedrulleringav
RMP i Troms.

Miljøplan
LMH vil taoppspørsmåletmeddeto fasenei miljøplanoghenstilleromatdetvurderesmu-
lighet for å samordnedisseto trinneneslik atdetblir kun enMILJØPLAN perforetak.MIL-
JØPLAN TRINN 1 er obligatoriskfor allesomsøkerproduksjonstilskudd.Detteerentotal-
registreringavmiljømessigeaspekterpågården, derforetaketogså kanbeskrivetiltak.MIL-
JØPLAN TRINN 2 er etkrav i forbindelsemedsøknadom SMIL-midlerog søknadommil-
jøtilskudddvs.tilskuddfra regionaltmiljøprogram. Vi menerdetteførertil myeunødig pa-
pirarbeid. Det ersmåforskjellermellomdetsomkanregistrerespåmuligetiltak påtrinn 1
ogsommerkonkretiseringav tiltak påtrinn 2. Vi anmoderom atmanfjernerkoblingenmel-
lom RMPogmiljøplantrinn 2 oghellerknytterdettetil trinn 1. Vedbehovfor særskilttil-
passaskjøtselfor eksempelpåbiologiskverdifullearealstilesdetkravom skjøtselsplanog
detskulledaværetilstrekkeligat dette er ført inn i miljøplantrinn 1.

Regionalspissing
Vi synesdeter uheldigat ordningersomer tilpassetregionaleutfordringerblir fjernet, men
seratsentraleføringerpåenelektronisksøknadsmenygjørdetvanskeligå beholdeegneord-
ninger. I landbruksmeldingene”Velkommentil bords”poengteresdetflereganger atdeter
behov for lokale tilpasninger.

Gjennomsentralt, regionalt og lokalt forvaltedevirkemidler er det etablert forvalt-
ningsstrukturerfor å møtemiljøutfordringene.En utfordring framoverer å videreut-
vikle og forbedrevirkemidlenefor å økemåloppnåelsen.Miljøstatus viser at det til
trossfor god innsatsi mangeår fortsatter behovfor forbedringer.Miljøutfordringene
er ulike rundt omi landet. Det innebærerat deter behovfor størregeografiskdifferen-
siering av virkemidlenefor å få nødvendigetiltak på plassi noenområder,samtidig
somnæringenskjermesfor unødigemiljøkostnaderandresteder.
(Velkommen til bords, 9.3.2 ”Måloppnåelse – hvor bra treffer miljøvirkemidlene?”, s. 228)
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Søknadsinnretning
Det er etterdetvi forstår,i dennye elektroniske søkerordningfor RMP, lagt føringer bl.a.påat til-
tak skalkartfestesdersøkerenforetardettenårsøknadenleggesinn. Vi håperdetvil væreåpning
for at søkerkanfå hjelp til søknaden. Erfaringsmessigsliterenkeltebrukere medslike løsningerel-
ler de ønsker rett og slett eksternhjelp til dennetypenarbeid for å effektiviserearbeideti drifta.
Dettekreverat detmåværeenbrukervennlig løsningderdetermulig å biståpåtelefoneller vedat
andrebidrartil innlegging av data. Det børogsåleggesopptil innføringskursfor offentlige og pri-
vateveiledningsaktøreri denelektroniske løsningensomvelges.

Behovfor nyetiltak i RMP
Høringsutkastetbeskriverbehovetfor øktsatsingpåagronomi. Dette innebærerstørre fokuspågod
jord- og plantekultur og en oppgraderingav dreneringsanlegg.Større produksjonsomfangpå
gårdsbrukenemedfører ogsået økende behovfor rasjonellhandteringav husdyrgjødsel.Utford-
ringer innenklimaog innføring av vannforskriftener områdersomkreverstørrefokus innenagro-
nomi oghandtering av gjødsel.

Det vil væreønskeligå kunnefå enstørreandelav midlenetildelt til grovfôrområdenei landetfor
å belønneenmeroptimalhandteringav husdyrgjødsel.Bedreutnyttingav husdyrgjødslagir milj ø-
effekt.Vi menerdetburdeværemulig å innføre nyeordningerog berømmersamtidigforeslåtttil-
tak nr 13 i høringsdokumentetvedr. spredning i vår/vekstsesong. Fra LMH vil mani denne om-
gangspille inn følgendetilleggsforslag:

� Tilskuddtil enkle gjødsellagersomgjødsellagune/gjødseldam,frittståendekummeretc..
Prosentsatsav kostnad.

� Tilskuddtil stripespredning.Satspr. dekar.
� Tilskudd til spyling av dreneringsgrøfterbør vurderes. Satspr. meter. Krav om god-

kjentutformingav utløpogkartfesting.

Kommentarertil spesifikketiltak
Spesifikttil teksti høringsutkastet:

s.20vedrAvfallshåndtering
« GjennomRegionaltmiljøprogramfor jordbruketi Tromsoppfordresdetnå til å ta i et tak for å
holdeegeneiendomog innleidearealerfri for resterav rundballeplast.»

Det er engodintensjonherog viktig for landbruketsomdømmeat det tastak i dennevisuellefor-
urensinga.Vi etterlyserimidlertid hvordandetteskalgis praktiskeutslagi RMP.Skalmanetablere
en belønningtil de somhardetteforholdet i orden?Hva ligger i det somi dennasjonalemenyen
kallesMiljøavtale og er det aktueltå brukeei form for miljøavtalefor å ta inn slike problemstil-
linger?

s.26-27
Tiltak 1B Slått av kanter langsveier i jordbrukslandskapet
Tekstfra høringsutkastet: «Kommentar:Etablert tiltak somhar fått utvidetomfangog ny utmålings-
enhet.Deter ikkelengermuligå utføreskjøtselvedbeite.»
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Bemerkning:Tiltakstittelentilsier at detskjøtselstiltaketinnebærerkun slåttog ikke beiting.LMH
menerat beitedrift bør væremulig skjøtselstiltakpå kanterlangsveier i tillegg eller i stedetfor
slått, fordi beitinger denmestmiljøvennligeogkostnadseffektivemåtenå skjøttelandskapet.

s.28
Tiltak 2C Skjøtselav bratt areal v/beite
Tiltak 3 Skjøtselav bratt areal ved slått
Bemerkning:Det stilles krav om bruk av beitepusser(påbeggetiltak?) vedbehovog minimumen
gangpersesong.Vi serutfordringeri forhold til å overvåkeet slikt krav for eksempelvedå fastslå
at deter behovfor bruk av beitepusser.Det bør væretilstrekkelig at arealetbærerpregav beiting
og ansessomtilstrekkelig avbeita. Vi menerat desomhar brattlendtarealbør kunnesøkepå alt
arealog ikke bareavgrensaoppadtil 50 daa.

s.34
Tiltak 9 og10 drift av setre
Bemerkning:Krav til dyrehold påsetreendresnå i sentraletilskuddsregleretterdet vi kjennertil.
Skaldetdaopprettholdesheri denneordningeni Troms?Vil gårdbrukeremedsetresomharet in-
teressantbeitelandskap/ kulturmarkkunnefå støttegjennomandreordningeri til drift av beite-
landskapetvedbrukav beitedyrsomikke melkes?

s.35
Tiltak 11 Skjøtselav automatisk frededekulturminner
Bemerkning:Det må vurderesom det er påkrevdå utarbeidesærskilteskjøtselsplaner for alle au-
tomatiskfreda kulturminnersom ligger i beitearealer. Erfaringenvår er at kulturminnerskjøttes
godt ved vanlig beitedrift og at detteer tilstrekkelig beskreveti miljøplanen til foretaket.Dersom
kulturminneter av enslik art at detmågjøresvurderingerom detskaldrivesskjøtselutover vanlig
avbeitingkandetværenødvendigmedkrav omenmerutfyllendeskjøtselsplan.

s.36
Tiltak 12 Vedlikehold av ferdselsåreri jordbrukslandskapet
Bemerkning:Det ståri forslagetat detgis tilskuddfor inntil 2000m perforetak.Bør detpresiseres
at detteer et årlig tilskuddtil desammestrekningersjøl om foretaketikke hvertår utøvernoeeks-
tra innsatsutoverå tillate ferdsel.Hvordankan grunneierfå sikra registrering av ferdselsårerpå
turkartoghvordanhanfå nyeferdselsårergodkjentsomsøknadsgrunnlag?

Ta gjernekontaktom deter uklarheteri vårt innspill. Vi ønskerå bli underrettaom framdrift i ar-
beidet og vi vil bidra til informasjonom ordningeneoverfor søkernei forhold til denøkonomiske
støttenvi er innvilga fra Fylkesmanneni Troms.

Kleiva 24.1.2012
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