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Endringer i regionale miljøtilskudd (RMP) 2016
Nytt i 2016 er at hele Nannestad er innenfor prioritert område!
Dette innebærer økte satser og flere tilgjengelige ordninger for arealer som har vært
utenfor prioritert område (Hurdalsvassdraget). Det gjelder ordningene:
 Stubb på flomutsatt og vassdragsnært areal
 Ugjødsla randsone i eng
 Utsatt omlegging av eng
Merk også at for å motta RMP tilskudd er det tilstrekkelig om vegetasjonssonen slås med
beitepusser. Men vær oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, dersom det skal mottas
produksjonstilskudd.
Tilskudd til lett høstharving utgår i 2016.
Se alle foreløpig satser på s. 6 og 7. eller på Fylkesmannen
RMP-ordning

Tilskudd/meter

Ved bredde 6 meter

Grasdekte vannveier i dråg

20 kr/m

3320 kr/daa

Vegetasjonssone

10 kr/m

1660 kr/daa

Våren er årstida for etablering av nye grasdekte vannveier og
vegetasjonssoner, og for såing av fangvekster
(Fra Fylkesmannen)

Nå legges grunnlaget som kan begrense avrenning av jord og næringsstoffer fra
jordbruksarealene.
Her kan du lese om RMP-miljøtilskudd og miljøkrav på de mest sårbare vassdragene.
Nytt i 2016, er at en større del av Akershus inngår som prioritert areal. Hele Akershus
bortsett fra de arealene som har avrenning til Mjøsa, og Sverige er prioritert. Dette
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innebærer økte tilskuddssatser for svært mange.
Merk også at for å motta RMP tilskudd er det tilstrekkelig om vegetasjonssonen slås med
beitepusser. Men vær oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, dersom det skal mottas
produksjonstilskudd.
Har du forsenkninger (dråg) på jordet med mye erosjon og jordtap? Eller lange hellinger
hvor vannet får god fart? På erosjonsutsatte og vassdragsnære arealer er det en fordel å så
til med et varig grasdekke (vegetasjonssone). Det bidrar til å dempe vannhastigheten og
hindre næringsrikt vann å nå bekken. Samtidig bidrar grasdekket til økt moldinnhold og
bedre jordstruktur og dermed økt infiltrasjon og opptak av næringsstoffer.
Eller vurderer du å så fangvekster i korn? Både gras på utsatt areal og fangvekster er gode
miljøtiltak som bidrar til økt opptak av næringsstoffer i plantene, og redusert tap av
næringsstoffer til vann og luft. Tiltakene er berettiget tilskudd etter forskrift om regionale
miljøtilskudd. Se kort oversikt over ordninger og tilskudd nedenfor. Det er økte satser på
fangvekster og grasdekte vannveier.

Tiltak som begrenser
avrenning til
vassdrag

Merknad

Prioriterte områder

Andre områder området som har
avrenning til Mjøsa
og grensevassdrag
mot Sverige

Fangvekster

Søkes i tillegg til
ingen/utsatt
jordarbeiding

90 kr/daa

90 kr/daa

Grasdekt vannvei
isådd kløver

Vannveier som såes
til på nytt, skal
inneholde kløver

20 kr/m

15 kr/m

Vegetasjonssone

Gjelder i korn og
potet/grønnsak og
eng*

10 kr/m

8 kr/m

Andre grasdekte
arealer

Flomutsatt og
erosjonsutsatt (3+4)
areal

250 kr/daa

100 kr/daa

Ugrasharving

Gjelder kun
konvensjonell drift

80 kr/daa

80 kr/daa

Vegetasjonssone mot vassdrag- nye krav i 2015 etter produksjonstilskuddsforskriften
Med vegetasjonssone mener vi både den naturlige vegetasjonskledde kanten og den
tilsådde vegetasjonssonen på jordbruksarealet. Forskrift om produksjonstilskudd § 4 sier:
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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«Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med
årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning
til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra
vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides.»
Det vil si at dersom du skal kunne søke produksjonstilskudd, må du aldri jordarbeide
nærmere enn 2 meter fra vann og vassdrag. Dette gjelder året rundt! I visse tilfeller kan det
være nødvendig med en bredere sone, men 2 meter er et minimumskrav. Tidligere har
dette vært et avkortingsgrunnlag, men nå er det altså et vilkår for å kunne søke
produksjonstilskudd.
I tillegg til 2 meter mellom jordbruksareal og vann gis det RMP-tilskudd til et 6 meter bredt
belte tilsådd med gras; tilskudd til vegetasjonssone.
I noen deler av Akershus er dette et miljøkrav som er pålagt i forskrift. Dette gjelder dersom
du skal jordarbeide om høsten. Alternativ til tilsådd vegetasjonssone er et 20 meters belte
med overvintring i stubb. Dette er ikke påkrevet dersom den naturlige vegetasjonen danner
et belte på minst 8 meter fra bekkekanten.
For å få produksjonstilskudd på dette arealet må du høste graset og ha grovfòrdyr eller selge
gras som fòr. Dersom du får noen til å slå vegetasjonssonen for deg, så må både jobb og salg
dokumenteres med regnskapsbilag.
Regionale miljøkrav
I de mest sårbare vassdragene hvor det er mye avrenning av næringsrik jord fra jordbruket,
har Fylkesmannen fastsatt miljøkrav. Miljøkravene gjelder for de mest utsatte arealene på
gården. Dersom du er berørt av disse miljøkravene, kan det være aktuelt å så til med gras i
våronna.
I nedbørfeltet til Haldenvassdraget, Leiravassdraget, Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen
vassdraget(PURA) og Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) gjelder følgende miljøkrav:
Arealtype

Erosjonsutsatte
dråg/ vannveier

Flomutsatt areal

Definisjon

Miljøkrav

Arealer med erosjonsutsatte
forsenkninger der det
forekommer konsentrert
overflateavrenning som gir
tydelige erosjonsspor
dersom arealet ikke har
noen erosjonsbeskyttelse

Erosjonsutsatte dråg skal
ikke jordarbeides om høsten.
Ved pløying eller tilsvarende
jordarbeiding om høsten,
skal drågene ha permanent
grasdekke.

Arealer som kan
oversvømmes jevnlig. Dette
må vurderes lokalt

Flomutsatte areal skal ikke
jordarbeides om høsten.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Buffersone langs åpent vann
(bekker, elver, innsjø, fjord)

Annet særlig erosjonsutsatt
areal*

Varig vegetasjon langs
vassdrag (gras, busker eller
trær) på minimum 6 meters
bredde, eller areal i stubb på
minimum 20 meters bredde.

Det skal være buffersone
langs alle vassdrag som
mottar avrenning fra
jordbruksareal.

Areal i erosjonsklasse 3 og
4*

Arealer med stor eller svært
stor erosjonsrisiko
(erosjonsrisikoklasse 3 og 4),
skal ikke jordarbeides om
høsten. Lett høstharving
tillates likevel til høstkorn.

* Gjelder ikke innenfor Leira vannområde.

Endringer i dreneringsordningen – planert areal og nye skjema
Fra 2016 kan det gis tilskudd til drenering for planerte arealer som ikke tidligere er grøftet.
Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i
årene fremover. Kravet om at arealet tidligere skal være grøftet gjelder fortsatt for øvrige
arealer.
Det er utarbeidet nytt søknadsskjema for drenering, nytt skjema for dreneringsplan og nytt
skjema for miljøvurdering av drenering. Disse skal nyttes. Dokumentene ligger på
Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) – 2016
Prioritet Forskrift

1

NMSK

Tiltak
Avstandsregulering / ungskogpleie
Stammekvisting
Markberedning
Drift med hest
Førstegangstynning (manuell)

Tilskuddssats
20 %.
20 %
20 %
30 kr/m3
200 kr/daa.

Søknadsfrist

20 %
Inntil 30 %
200 kr/daa
Inntil 20 %

15. november 1,4

15. november1,3
15. november 1,4
15. november 1,3
15. november 1
15. november 1

(Alle treslag. Ikke gran i mai – september. Min
uttak 3m3 nyttbart virke pr daa.)

2
3
1

2

NMSK
NMSK

Suppleringsplanting
Opprusting av skogsbilveger
Tilrettelagt hogst på storfuglleiker
Andre tiltak

15. april 2
15. november 1,5
15. november 1,5

Siste frist for årets tilskuddssats. Søknader innkommet etter dette får neste års sats.
Tilskuddet administreres av fylkesmannen. Søknaden sendes til kommunen.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .

Side 4

3

Maksimalt tilskudd som utbetales er 100 kr/daa.
Bonitet må være H40 = 14 eller høyere.
5
Søknad må være godkjent av kommunen før tiltaket kan starte opp.
Lenke: https://www.nannestad.kommune.no/no/Hovedmeny/For-og-omnaringsliv/Landbruk/Landbrukgammel/Jordbruk/Tilskudd-til-narings--og-miljotiltak-iskogbruket-NMSK/
4

I tillegg er det to nye tilskuddsordninger som er beskrevet her:
https://www.nannestad.kommune.no/no/Hovedmeny/For-og-om-naringsliv/Landbruk/Hvaskjer/To-nye-tilskuddsordnigner-for-skogbruket/

Tettere planting
Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et
tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.
Det innføres nå en tilskuddsordning til tettere planting som gjennom optimal utnyttelse av
produksjonsevnen skal bidra til økt binding av CO2.
Det gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt
minimumsantall. Det fastsatte minimumsantallet er bonitetsavhengig.

Gjødsling av skog
Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Det er nå innført 40 % tilskudd
til tiltaket.
Skoggjødsling er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har
virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år.
Hvis et bestand på 100 dekar gjødsles som anbefalt og oppnår en gjennomsnittlig økt årlig
tilvekst på 0,15 m3 pr dekar, bindes hvert år karbon tilsvarende 27 tonn CO2 mer i dette
bestandet sammenlignet med hva det ville gjort uten gjødsling.
Se mer om ordningene her.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Foreløpige satser RMP 2016

Miljøtilskudd
forurensning

Prioriterte
områder

Andre
områder

Ingen/utsatt jordarbeiding

100 kr/daa
160 kr/daa
190 kr/daa

0 kr/daa
140 kr/daa
170 kr/daa

Stubb på flomutsatt og vassdragsnært areal

140 kr/daa

0 kr/daa

Direktesådd høstkorn

100
200
260
290

100
170
240
270

Fangvekster sådd sammen med andre vekster

100 kr/daa

100 kr/daa

Fangvekster etter høsting

100 kr/daa

100 kr/daa

Grasdekte vannveier

20 kr/m

15 kr/m

Vegetasjonssone

10 kr/m

8 kr/m

Ugjødsla randsone i eng

10 kr/m

0 kr/daa

Vedlikehold av fangdam

1 000 kr/daa

1 000 kr/daa

Utsatt omlegging av eng

120 kr/daa

0 kr/daa

Andre grasdekte arealer

250 kr/daa

150 kr/daa

Ugrasharving

80 kr/daa

80 kr/daa

Flamming

150 kr/daa

150 kr/daa

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .

kr/daa
kr/daa
kr/daa
kr/daa

kr/daa
kr/daa
kr/daa
kr/daa
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Miljøtilskudd
kulturlandskap

Tiltaksklasse/
Merknad

Foreløpig
tilskuddssatser

Bygdenært (innmarksbeite)

Areal med spesielle verdier
(ravinebeiter)

120 kr/dyreenhet eller 60
kr/dekar(daa)
300 kr/dyreenhet eller 150
kr/daa
500 kr/dyreenhet eller 250
kr/daa

Skjøtsel av særegne
landskapselementer

Åkerholmer, gårdsdammer

300 kr/åk holme 500 kr/dam

Drift av beitelag

Sau/geit, hest/storfe

15 kr/småfe 30 kr/storfe

Øyer/holmer

Beite av lokalt verdifulle
jordbrukslandskap

Skjøtsel av verdifull slåttemark

1 500 kr/daa

Skjøtsel av verdifull slåttemyr

1 500 kr/daa

Skjøtsel av styvingstrær

500 kr/tre

Beiting av biologisk verdifulle
arealer

Verdifull beitemark

250 kr/daa

Tilrettelegging av fuglebiotoper
- åkerrikse

Åkerrikse, må ha avtale med
Fylkesmannens miljøvernavdeling

1 500 kr/daa

Skjøtsel av gravminne

500 kr/gravminne

Skjøtsel av gravfelt

Beite eller slått

250 kr/daa 1 500 kr/daa

Skjøtsel av andre automatisk
fredede kulturminner

Beite eller slått

250 kr/daa 1 500 kr/daa

Skjøtsel av
bakkemurer/steingjerder,
trerekker (enkeltsidig
allé)/alleér

Bakkemurer/steingjerder
Trerekker/alleer

15 kr/meter
10 kr/meter

Skjøtsel av viktige
kulturhistoriske områder

Rundt tunet på husmannsplasser
og finneboplasser

1 500 kr/daa

Vedlikehold av ferdselsårer i
jordbrukslandskapet

Lav tilrettelegging

5 kr/meter

God våronn!
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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