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Regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms 2013-2016
 

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms 2013-16 er å styrke miljøarbeidet i jordbruket og 
synliggjøre jordbrukets miljøinnsats i Troms.

Ny forskrift
 

 

i både fersk-
vann og saltvann Med vanskelig tilgjengelige områder menes det 
områder som krever at dyrene fraktes med båt/ferge til eller fra området. Dyr må fraktes til/fra beitet i løpet av  
søknadsåret for å være berettiget tilskudd

Tilskudd kan gis til dyr registrert som steigarsau låst rasekode i sauekontrollen per 1. januar 

 timer etter 

Miljøplan

trinn 2 – 2C Skjøtsel av bratt areal ved beite og 10 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukets kulturlandskap.

Tiltak
 

plukke de tiltak som passer best for egen region. 

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Troms fylke 

om forskrift og miljøplan. 

Elektronisk søknad

Vi oppfordrer alle søkere til å ta det nye systemet i bruk. Å søke elektronisk har mange fordeler, 
Blant annet får du ferdig utfylte opplysninger om foretaket, løpende beskjed om at du har fylt ut skjemaet riktig og 

 
Drift av beitelag, som har søknadsfrist 1. desember.

Husk at du alltid kan kontakte kommunen for å få hjelp med søknaden!

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms 2013-2016

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms 2013-16 er å styrke miljøarbeidet i jordbruket og6
synliggjøre jordbrukets miljøinnsats i Troms.

Ny forskrift

i både fersk-kk
vann og saltvann Med vanskelig tilgjengelige områder menes det 
områder som krever at dyrene fraktes med båt/ferge til eller fra området. Dyr må fraktes til/fra beitet i løpet av 
søknadsåret for å være berettiget tilskuddd

Tilskudd kan gis til dyr registrert som steigarsau låst rasekode i sauekontrollen per 1. januar 

 timer etter 

Miljøplan

trinn 2 – 2C Skjøtsel av bratt areal ved beite og 10 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukets kulturlandskap.

Tiltak

plukke de tiltak som passer best for egen region. 

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Troms fylke

om forskrift og miljøplan.

Elektronisk søknad

Vi oppfordrer alle søkere til å ta det nye systemet i bruk. Å søke elektronisk har mange fordeler, 
Blant annet får du ferdig utfylte opplysninger om foretaket, løpende beskjed om at du har fylt ut skjemaet riktig og

Drift av beitelag, som har søknadsfrist 1. desember.

Husk at du alltid kan kontakte kommunen for å få hjelp med søknaden!
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VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGIONALE 
MILJØTILTAK FOR JORDBRUKET I TROMS

Nasjonale føringer legger opp til at de regionale miljøtiltakene skal være forankret i en av følgende sju   
miljøutfordringer:

- kulturlandskap
- biologisk mangfold
- kulturhistoriske miljøer og kulturminner
- tilgjengelighet og friluftsliv
- avrenning til vassdrag
- utslipp til luft
- plantevernmidler og avfall

Kriterier for å motta regionale miljøtilskudd

Drift av beitelag

-

Søknadsfrist er 1. september. Unntatt er tilskudd til organisert beitebruk som har søknadsfrist 1. desember. 

Tiltakene det søkes om tilskudd for skal være gjennomført innen søknadsfristen. 
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Kap. 2: Tiltak
 

begrensning og hvilke tiltak som krever skjøtselsplan
Min Maks

plan
Kulturlandskap
Regionalt prioritert kulturlanskap

Opprettholde kulturlandskapet

Biologisk mangfold
Prioriterte naturverdier

arealer 
arealer

Kulturmiljøer og kulturminner
Setring

Andre tradisjonelle driftsformer
8 Hesjing

Automatisk fredete kulturminner

Friluftsliv og tilgjengelighet
Turmuligheter og tilgjengelighet

Utslipp til luft
Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
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Miljøtema:  Kulturlandskap 
Aktivitetsområde: Regionalt prioriterte kulturlandskap

Tiltak 1: Slått av lokalt verdifulle kulturlandskap

1a  Jordbruksdrift på ytre kyst av Troms (bygdenært)

 
-

er vanskelig tilgjengelig gjør at jordbruksdrifta her er sterkt truet av nedlegging og som en følge av det at 

-

 

godkjent for areal- og kulturland-
skapstilskudd gjennom produk-

-

kan søkes av foretak med drifts-

-

daa



1b Slått av kanter i jordbrukslandskapet (veikanter)
-

 

 
 

mellom innmark og vei
Arealet strekker seg fra veigrøft til innmarksarealer berettiget produksjonstilskudd. 

Dersom foretakets eiendom starter ved veigrøft som eies av andre (f. eks. kommune, vegvesenet),  
regnes arealet fra der foretakets eiendom starter.

Generelt
 

7



8

Tiltak 2: Beite av lokalt verdifulle kulturlandskap
2a Beite i bygdenært kulturlandskap (bygdenært 100)

-
-

 

 

 
kan

 

2b Beite på vanskelig tilgjengelige beiteområder på øyene og langs kysten (øyer/holmer/veiløse områder 101)
 

 

-

 
 



2c Skjøtsel av bratt areal ved beite (areal med spesielle verdier) 

-

Kommentar: Slått og beite av bratt areal er fordelt på hvert sitt tiltak med ulik tilskuddssats (tiltak 2C og 3). 
Det gis ikke tilskudd til begge tiltakene for samme areal.
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Aktivitetsområde: Opprettholde kulturlandskapet

Tiltak 3. Skjøtsel av bratt areal (helling 1:5)

Brattlendt areal i drift representerer verdifulle kulturlandskapsverdier siden disse ofte er godt
 

 
 

Kommentar: Slått og beite av bratt areal er fordelt på hvert sitt tiltak med ulik tilskuddssats (tiltak 2C og 3). 
Det gis ikke tilskudd til begge tiltakene for samme areal. 
 



Tiltak 4. Drift av beitelag (søknadsfrist 1. desember, eget søknadsskjema)

 
 

krav:
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Miljøtema:  Biologisk mangfold
Aktivitetsområde: Prioriterte naturverdier

Tiltak 5: Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer ved slått (a) og beite (b)

 
 

biologiske
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Aktivitetsområde: Husdyr, kulturplanter og genressurser

Tiltak 6. Bevaringsverdige husdyrraser

 

Nordlandshest/lyngshest

Sidet trønderfe og nordlandsfe

Steigarsau

Nordlandshest/lyngshest:

STN-fe:

Steigarsau: 
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Miljøtema:  Kulturhistoriske miljøer og kulturminner
Aktivitetsområde: Setring

Tiltak 7a og b. Drift av enkeltseter (a) / fellesseter (b) med melkeproduksjon

 
     avgift ved lokal foredling av melk

-

Aktivitetsområde: Andre tradisjonelle 
driftsformer

Tiltak 8. Hesjing

som kompensasjon for en arbeidskrevende driftsform 

 

 

søkes i tillegg til ordinært produksjonstilskudd for det 
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Aktivitetsområde: Automatisk fredete kulturminner

Tiltak 9. Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

-
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Aktivitetsområde:  Turmuligheter og tilgjengelighet

Tiltak 10 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet (lav tilrettelegging 401)

 

 

 

 
 



Miljøtema: Utslipp til luft
Aktivitetsområde:  Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Tiltak 11a) Nedlegging/nedfelling (voksende kultur 600)

Tiltak 11b) Bruk av tilførselsslanger

Tiltak 11c) Spredning med rask nedmolding

-

Generelt for alle tre tiltakene:

 
Tiltaket skal gjen-

nomføres innen 1. august.
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Eksempel 1 

Eksempel 2

Eksempel 3
 
 

 



Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jord- 
bruket i Troms fylke (RMP-forskriften for Troms fylke)

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser
§ 1 Formål

§ 2 Virkeområde

§ 3 Grunnvilkår

Kap. 2 Miljøtiltak
§ 4 Slått av lokalt verdifulle kulturlandskap

§ 5 Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap
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§ 6 Skjøtsel av bratt areal ved slått

§ 7 Drift av beitelag

§ 8 Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer ved slått (A) og beite (B)

§ 9 Bevaringsverdige husdyrraser

§ 10 Drift av enkeltseter (a)/fellesseter (b) med melkeproduksjon

§ 11 Hesjing
-

§ 12 Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

 

§ 13 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet

§ 14 Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
 



Kap. 3 Generelle bestemmelser
§ 15 Retningslinjer og satser

§ 16 Søknad og utbetaling

§ 17 Administrasjon, dispensasjon og klage

-

§ 18 Opplysningsplikt og kontroll 
 

§ 19 Avkortning ved regelverksbrudd
Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruks-

§ 20 Avkortning ved feilopplysninger

for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som  
 

§ 21 Tilbakebetaling og renter mv. 

utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere 

 

§ 22 Ikrafttredelse

--------------------------------------
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VEDLEGG TIL REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORD-
BRUKET I TROMS
Nasjonalt og regionalt verdifulle kulturlandskap i Troms
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  RAPPORT 2
  Navn           Kommune

Storjorda   Kvæfjord
Baddereidet   Kvænangen
Slettnes   Kvænangen
Saltnes   Kvænangen
Vågen-Segelvik  Kvænangen
Indrevalan   Kvænangen
Fredheim   Lyngen
Solvoll-Selnes  Lyngen
Skattøyra   Skjervøy
Bakkejorda   Skånland
Jegerbakken   Skånland
Nipen   Skånland
Øymoen   Skånland
Brattfjell   Tromsø
Gunnarheimen  Tromsø

  RAPPORT 3
  Navn           Kommune
  
   Nordeidet          Karlsøy

  
   Slåttemarker i Troms Naturbase
   Kart for nærmere beskrivelse er 
   tilgjengelig på naturbase 
   (www.direnat.no/kart/naturbase)

   Gjesteelva (Torsken)
   Tverrelvmo (Målselv)
   Ytre vasstrandneset (Tromsø)
   Toppelbukt (Kvænangen)
   Saltnes (Kvænangen)
   Litlebakken (Kvænangen)

RAPPORT 1
  Navn           Kommune
  
  Grunnfarnes          Torsken

Sandøy Melvik       Tromsø
Flatvær           Karlsøy
Gapøya          Kvæfjord
Trondenes           Harstad
Sørrollnes           IbestadNa
Stangnes           Tranøy
Lian            Lenvik
BorkenesVoktor     Kvæfjord
Blåfjell           Skånland
Grøsnesvika           Gratangen
Elvejord           Lyngen
Finnesletta           Gratangen
Lind                 Lavangen
Bjørkli           Balsfjord
Skardalen           Kåfjord
Myreng          Kvænangen
Strømsør           Målselv
Iselvdalen           Målselv
Tverrelvmo           Målselv
Ruovdasnjarga      Kåfjord
Balsfjordens østside    Balsfjord
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Skjøtsel av prioriterte kulturlandskap
 

 

 

Skjøtsel av prioriterte kulturlandskap - mal
1. Grunnopplysninger

2. Kart
 

3. Beskrivelse av arealet
 
 
 

4. Målsetting

5. Beskrivelse av skjøtsel
a) Hensyntagen

b) Beiting
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c) Slått

6. Logg

7. Rullering
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2. Kart
 

3. Beskrivelse av arealet og kulturminnet/kulturminnene

4. Mål

5. Beskrivelse av skjøtsel
 

 

a) Skjøtsel i form av beiting

Skjøtsel av kulturminner

 

 

Skjøtselsplan for kulturminner - mal
1. Grunnopplysninger



b) Skjøtsel i form av slått

6. Sammenheng
 

7. Ansvarlig utførende / kontaktperson

8. Logg
 

9. Rullering
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Skjøtselsplan tiltak 2C Skjøtsel av bratt areal ved beite

-
-



Skjøtselsplan tiltak 10 Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet 

-
-

- Opprusting av sti

- Annet
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FYLKESMANNEN I TROMS
Fylkeshuset


