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RMP  – veileder og tiltak for 2021 

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) består av flere ordninger som skal stimulere til tiltak 
for ta vare på kulturlandskapet og begrense forurensning fra landbruket. Miljøprogrammet 
gjelder for perioden 2019 – 2022. Foreløpig veileder for 2021 er klar, men med forbehold om 
endringer som følge av jordbruksavtalen. Du finner veilederen med utfyllende kommentarer 
og vilkår for tilskuddene under dokumenter i høyre kolonne på nettsiden til Statsforvalteren 
i Oslo og Viken.  
 
Søknadsfrist er 15. oktober 2021.  
 
Partene i jordbruksoppgjøret bestemte 18. mars at klimarådgivning skal innføres som tiltak 
fra årets søkandsomgang. Det er ikke bestemt hvordan denne skal utformes, og veilederen 
vil først inneholde tiltaket etter at årets jordbruksavtale er klar. Veilederen  publiseres med 
forbehold om endringer som følge av årets jordbruksforhandlinger. Les mer på 
regjeringen.no.  
 
Statsforvalteren har sendt på høring et forslag til endring i forskrift om regionale 
miljøtilskudd i jordbruket for Oslo og Viken.  Forslaget omfatter endring i § 13 om tilskudd til 
pollinerende insekter og § 30 om tilskudd til miljøavtale. Høringsbrev og forslag til endring av 
forskriften finner du her. 
 
Hva er endret i RMP for søknadsomgangen 2021? 
 (fra s. 2 i foreløpig veileder) 
- Det gis tilskudd til maksimalt 5000 meter med pollinerende soner  
- Presisering av at ordningen “Gras på arealer utsatt for flom og erosjon“ gjelder for 
erosjonsrisikoklasse 2 med dråg, 3 og 4  
- Tydeliggjort mål og innhold i § 30 - miljøavtale  
- Det kan bli innført et nytt tilskudd til klimarådgiving (avgjøres i jordbruksforhandlingene)  
- Nye erosjonsrisikokart brukes fra 2021. Erosjonsrisikoklassen på ditt areal kan ha endret 
seg.  

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/rbu-2019-2022-med-delprogrammer/rmp-oslo-og-viken-2019-2022-trykk.pdf
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/klimaradgiving-blir-en-del-av-regionale-miljoprogrammene/id2841165/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/horinger/2021/05/horing-av-endring-i-rmp-forskriften-for-oslo-og-viken/?utm_source=nyhetsbrev
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 - Dokumentet Ofte stilte spørsmål (OSS) på nettsiden vår gir svar på en del vanlige spørsmål 
om utfylling av søknaden, og spørsmål ved saksbehandling av søknaden 
 
Kart til RMP 
På hjemmesiden til NIBIO finner du ”Gårdskart” og ”Kilden” som kan være til god hjelp når 
du skal søke. På Statsforvalterens nettside finner du andre nyttige kart, blant annet kart som 
viser prioriterte områder for tilskudd.  
 
Er du nysgjerrig på hvilke endringer de nye erosjonsrisikokartene gir på din eiendom, kan du 
lese mer om endringene på NIBIO sin nettside, og se endringer som gjelder din kommune og  
sammenligne ny og gammel erosjonsrisiko i en kartapplikasjon på Statsforvalterens nettside.  
Kartappen egner seg ikke til visning på mobilskjerm.  

 

Fugleinfluensa påvist på Østlandet  

Det er påvist såkalt høypatogen fugleinfluensa på Østlandet. For å hindre smitte fra ville til 
tamme fugler har Mattilsynet innført et portforbud for fjørfe i flere fylker, blant dem Viken 
og Oslo. Det er viktig at befolkningen i området rapporterer om syk eller død fugl til 
Mattilsynet, og at de ikke berører fuglene. Fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for 
fugler, og ikke for mennesker.  

Mattilsynet ser behov for å minne om portforbudet, jaktforbudet og at fjørfeprodusentene 
må være gode på smitteforebyggende tiltak. 

 
Informasjon fra Mattilsynet:  
Høypatogen aviær influensa påvist hos villfugl i Viken (Sarpsborg)   
Mattilsynet minner om portforbud for tamfugl og jaktforbud på enkelte fugler i Sør-Norge, 
for å hindre smitte av fugleinfluensa til tamme fugler. 

Det er i høst påvist høypatogen fugleinfluensa på Vestlandet og nå også på Østlandet, i 
Sarpsborg i Viken fylke. Viruset er også påvist i Sverige, Danmark og flere land i Europa. For å 
hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført et portforbud for fjørfe i flere 
fylker, blant dem Viken og Oslo. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs 
eller under tak. Portforbudet gjelder også for økologisk fjørfe. Økologiregelverket tillater å 
holde fjørfe inne eller under tak i en begrenset periode på grunn av slike restriksjoner. Dette 
påvirker derfor ikke økologigodkjenningen av virksomheter eller statusen på produkter. 

Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for 
fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser. Det 
er derfor viktig med smitteforebyggende tiltak i både kommersielle fjørfehold og 
hobbyfjørfehold. 

Mattilsynet har videre innført forbud mot jakt på enkelte fugler i Sør-Norge, for å hindre 
smitte til tamme fugler. Vi må unngå å forstyrre fuglene unødvendig, slik at de flytter viruset 
mellom ulike områder. 

Fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for 
smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. 

For mer informasjon se Mattilsynets nettside, som holdes fortløpende oppdatert. 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://gardskart.nibio.no/search
https://kilden.nibio.no/?lang=nb&X=7195706.12&Y=275054.87&zoom=0&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/kart/
https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/nytt-erosjonsrisikokart
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/kart/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/
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Steinsetting og andre tiltak i og langs vassdrag  

Planlegger du å gjøre tiltak som berører bekk- eller elvekant, kan det være du må søke 
tillatelse til dette etter Vannressursloven eller Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Tiltak 
som er søknadspliktige er blant annet: Steinsette bekke/elvekant, opprensk av bekkeløp, 
rette ut elve/bekkeløp, lukke elve/bekkeløp, fjerne kantvegetasjon langs bekk/elv mv. Det er 
tiltakshaver/grunneiers ansvar å sørge for nødvendige tillatelser. Du bør være ute i god tid 
når du planlegger tiltak som berører vann. Statsforvalteren har ansvar for tiltak på 
strekninger som fører anadrome laksefisk eller kreps. Fylkeskommunen har ansvaret for 
tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører anadrome laksefisk eller kreps. Enkelte 
tiltak som innebærer endringer i bekkeløp eller elveløp kan være konsesjonspliktige, og må 
behandles av NVE. Det er tiltakshaver som har ansvar for å informere vassdragsmyndigheten 
om tiltak som er eller kan være konsesjonspliktige. Tiltakshaver må sende inn en beskrivelse 
av tiltaket for at NVE kan vurdere konsesjonsplikten. 

 
 

Slik kan du som skogeier spare skatt ved å bruke skogfond  

Statsforvalteren oppfordrer spesielt i 2021 skogeiere til å benytte skogfondsordningen aktivt 
for å utføre tiltak i egen skog. Hvilken effekt har egentlig skogfond, og hvordan gå frem for å 

bruke ordningen? Les mer på Statsforvalterens hjemmeside. 
 
Tilskudd til bevaring av MiS-områder 

For 2021 er det øremerket midler på nasjonalt nivå til å ivareta og videreutvikle miljøverdier 
i skog. Dette omfatter blant annet delvis dekning av økonomisk tap knyttet til langsiktig 
bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst 
eller legger om skogsdriften. I klartekst vil det si at det kan gis tilskudd til å la MiS områder 
stå urørt. 
Nannestad kommune hadde en tilsvarende runde med dette i 2004/2005 og mange benyttet 
seg da av muligheten til å søke tilskudd. Føringer og tilskuddsberegning er gitt fra 
Landbruksdirektoratet. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om ordningen. 
 

  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/slik-kan-du-som-skogeier-spare-skatt-ved-a-bruke-skogfond/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-12
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Tilskudd til tiltak i skogbruket 2021 

Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til 
via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at 
tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som 
vedlegg i slutten av utfyllingen. 
Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til 
skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det 
leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført. 
 

TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS 
TILSKUDD 

SØKNAD 
SENDES 

SØKE-
FRIST 

SØKNADS-
SKJEMA 

INFO 

Tettere planting - 
nyplanting 

Inntil 50 planter/daa som 
plantes utover et fastsatt, 
minimumsantall 1 

60 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. aug + 
7. nov 

Her Her 

Tettere planting – 
suppleringplanting 

Det gis 30 prosent 
tilskudd til 
suppleringsplanting, 
uavhengig av hvor mange 
planter som suppleres 
inn. Det kreves at 
plantetetthet etter 
supplering tilfredsstiller 
det fastsatte 
minimumsantall pr daa 
ved tettere nyplanting 1 

30 % 
 

Kommunen 1. aug + 
7. nov 

Her Her 

Tettere planting - 
markberedning 

Som for nyplanting men 
10 % mindre krav til 
tetthet 2 

60 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. aug + 
7. nov 

Her Her 

Gjødsling av skog Du kan søke tilskudd til 
gjødsling av skog med 
nitrogengjødsel. 

40 % 
 

Kommunen 15. sept Her Her 

Skogsbilvegbygging Se vår hjemmeside  20-60% 
 

Kommunen 30.april Her Her 

Drift med hest Se vår hjemmeside 50 kr/m3 
 

Kommunen 15.nov Her Her 

Ungskogpleie Eiendom under 10000 da 
Eiendom over 100000 da 

40%/220kr 
30%/150kr 

 Kommunen 15. nov Her Her 

Markeberedning Se vår hjemmeside 20%/75kr  Kommunen 15. nov Her Her 

 
 

 
 

  

Bonitet Minimum 
plantetall 
pr. dekar 

1 Intervall for plantetall som utløser tilskudd 
ved nyplanting (inntil 50 planter/daa etter 
oppfylt minimumskrav) 

2 Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved 
planting på markberedt felt 

26 220 220- 270 198-248 

23 220 220- 270 198-248 

20 200 200- 250 180-230 

17 180 180- 230 162-212 

14 160 160- 210 144-194 

11 130 130- 180 117-167 

8 100 100-150 90-140 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/refusjonskrav-for-utbetaling-fra-skogfond
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-gjodsling-av-skog-som-klimatiltak
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-veibygging-i-skog
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-11
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogsdrift-med-taubane-hest-og-andre-driftsmetoder
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-11
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-7
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-7
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Gjødslingsplan  

Det er et krav at foretak som har rett til produksjonstilskudd skal utarbeide en gjødslingsplan 
før vekstsesongen. Utgangpunktet er at alle skal ha en årlig gjødselplan med et kart som 
tydelig viser skifteinndelingen.  
 
Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:  

• Jordbruksareal i dekar.  
• Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, kalium og moldinnhold.  
• Forgrøde (dvs. fjorårets vekst).  
• Årets vekst.  
• Forventa avlingsnivå per dekar.  
• Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium per dekar.  
• Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel:  

 - Type. 
 - Mengde per dekar og antatt spredetidspunkt.  

• Mineralgjødsel: 
 - Type.  
 - Mengde per dekar og antatt spredetidspunkt.  

 
Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:  

• Jordprøveresultat for fosfor, kalium og moldinnhold.  
• Vekst og gjødslingsnormer for distriktet.  
• Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte.  
• Forgrøde.  

 
Gjødselplanen skal justeres hvis vekstforholdene avviker for de forutsetningene som var når 
gjødselplanen ble laget. Foretak som har enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller 
ekstensiv driftsform kan søke om flerårig gjødselplan, dvs. inntil 5 år. For foretak som har 
husdyr er det et krav om årlig gjødselplan hvis foretaket overstiger 5 gjødseldyrenheter.  
Her finner du: Forskrift om gjødslingsplanlegging.  
Jordprøver: Jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. til 8 år. Esker til jordprøver og jordbor fås 
ved henvendelse til landbrukskontoret.  
For mer informasjon - se Eurofins for bl.a. oppskrift på uttak av jordprøver,  bestillingsskjema 
m.m. 
 
Manglende eller mangelfull gjødslingsplan gir avkortning i produksjonstilskudd og regionalt 
miljøtilskudd.  
 

Landbrukskontoret på flyttefot 
Den 10. mai flytter landbrukskontoret inn i sidebygningen på Leiravoll, Nannestadvegen 220.  
Det blir fortsatt noe hjemmekontor i tida framover. Ta kontakt med oss på telefon eller e-
post.  

God våronn! 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/

