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Innspill til rullering Regionalt Miljøprogram 2013-2016 fra Troms 
Bondelag

Troms Bondelag har i styremøte 11.01.13 vedtatt følgende:

Troms Bondelag mener RMP ordningen innehar for mange områder som ikke tilrettelegger 
for matproduksjon og tradisjonelt landbruk. 
Finansiering av ordningen til regionalt miljøprogram er framforhandlet i jordbruksavtalen 
og mener at penger framskaffet til tiltakene bør komme fra et annet budsjett, for eksempel 
Miljøverndepartementet.

1. Vedrørende miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, tiltak 13: Troms Bondelag 
mener dette er et godt tiltak, og vil slik vi ser det, være lett å administrere. Tiltaket 
er svært viktig fordi det synliggjør landbrukets miljøinnsats.

2. Vedrørende skjøtsel av slåttemark:
Troms Bondelag mener at forslaget er bra, men tilskuddet bør hentes over annet 
budsjett. Vedlikehold av kulturlandskapet mener vi bør hentes fra andre 
overføringer enn fra jordbruksavtalen. Som et minimumskrav for å kunne søke 
tilskuddet, må arealet per i dag og i fremtida nyttes til matproduksjon.

3. 1B - Side 27 “slått av kanter langs veier i jordbrukslandskapet” – foreslått å endre 
enheten for utmåling fra løpemeter til dekar, som tar hensyn til bredden på 
kantarealet. Ideen er god, men det er muligheter for mer “papirarbeid og 
dokumentasjon” enn det er verdt, både for søkerne og kommunene, med oppmåling 
og kontroll av arealet. Vi foreslår å opprettholde løpemeter som måleenhet for 
enkelhets skyld.

4. Vi er enige i å ta inn nye tiltak under 1B – slått av kanter langs veier i 
kulturlandskapet og skjøtsel av grøfter og kanaler for å opprettholde god drenering.

5. Vi ber Arbeidsgruppa og referansegruppa se nøye på ordlyden på side 26 siste 
avsnitt. En kanal og ei grøft er etablert for å drenere ut vannet fra jordbruksareal for 
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å oppnå god drenering og god agronomi. Et skogbevokst kantareal eller uslått 
plantedekke kan bygge opp en kant som hindrer vannet å renne ut i kanaler og
grøfter. Begrepet kantareal er beskrevet på side 27, er det et slikt kantareal vi 
snakker om også i forbindelase med skjøtsel av grøfter og kanaler. Det er viktig at 
forutsetningene/kriteriene og begrepene for å søke på RMP midler ikke er til å 
misforstå.

Med vennlig hilsen

Elektronisk godkjent, uten underskrift
    Organisasjonssjef

Fylkesleder 
Asgeir Slåttnes

Unni Hellebø Andreassen

        


