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RMP-tilskudd – oppdatert veileder  

På nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken om regionale miljøtilskudd finner du nå siste 
versjon av veilederen. Her kan du blant annet lese mer om årets nye tilskuddsordning – 
klimarådgiving.  

Plikt til å melde om og bekjempe floghavre 

Nå er det på tide å se seg om i åkeren etter floghavre, kontrollen må gjøres flere ganger i 
tidsrommet mellom skyting og høsting.  
 
Du som er driftsansvarlig for landbrukseiendom har plikt til å kontrollere og bekjempe 
floghavren på hele eiendommen jf. forskrift om floghavre.  
 
Merk deg at du som driftsansvarlig skal holde et 20 meter bredt belte mot naboer, vassdrag 
og veier helt fritt for floghavre. Luket floghavre må destrueres slik at den ikke kan spres. Du 
må melde fra til landbrukskontoret om du oppdager floghavre på eiendommer som ikke har 
hatt floghavre før. Da må du merke funnstedet på kart og levere et eksemplar av planten til 
kommunen for analyse. Floghavre strekker seg gjerne over åkeren, risla er åpen og alle korna 
har snerp.  
 
Se Plantevernleksikonet og Mattilsynet for mer informasjon. 
 

Bekjemp hønsehirse 
Hønsehirse er et ugras som øker i utbredelse, og som må bekjempes. Se mer informasjon om 
hønsehirse fra Norsk Landbruksrådgiving og i Plantevernleksikonet. Det er like viktig å 
bekjempe hønsehirse som floghavre. Forskrift om såvarer er endret og norskproduserte 
såvarer skal etter dette ikke inneholde hønsehirse. 
 
 

  

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752
https://gardskart.nibio.no/search
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/274/
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/
https://viken.nlr.no/fagartikler/korn/viken/honsehirse
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/
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Støtteordning for bedrifter som må omstille seg etter covid-19  
Bedrifter som har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling, kan 
nå søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle 
bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift. Søknadsfristen er 
løpende. Les mer om ordningen hos Viken fylkeskommune.   
 

Fortsatt tilskuddsmidler igjen til drenering av jordbruksjord  

For 2021 er Nannestad kommune tildelt 900 000 kroner til drenering av jordbruksjord. Det er 
fortsatt midler igjen, og gode muligheter for å få innvilget tilskudd. Søknaden sender du 
elektronisk med innlogging via Altinn - tilskudd til drenering. Det er ingen søknadsfrist og 
søknader behandles fortløpende. Tiltaket må ikke starte opp før tilskudd er innvilget.  
 

Hvem kan søke? Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet kan søke 
om tilskudd til drenering. Planerte arealer som tidligere ikke er grøftet, kan også få tilskudd. 
Systematisk grøfting innvilges med 2000 kroner per dekar. Enkeltgrøfter og 
avskjæringsgrøfter gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2000 kroner per 
dekar. Arbeidsfristen er 3 år. Mer informasjon om ordningen og faglig veiledning finner du 
på: Landbruksdirektoratet.  
 

Landbruksplasten skal til gjenvinning 

Plast på avveie er et stort miljøproblem - rydd plast på egen eiendom og lever den til et 
godkjent mottak. Returordningen for landbruksplast finansieres av en avgift du betaler ved 
kjøp av plast. Plasten skal du kunne levere gratis til innsamlingsplasser over hele landet, 
forutsatt at den ikke er blandet med annet avfall. Plast leveres sortert til bl.a. Ragn-Sells 
Gardermoen (Jessheim).  

- Rundballeplast: Rundballefolie – hvit og farget må sorteres adskilt.  
- PP-sekk: Storsekker, gjødselsekker og såkornsekker. Alle PP-sekker kan blandes, 

innersekken kan sitte på yttersekken og gjerne flere PP-sekker i en sekk.  
- Flasker, kanner og brett: Tomme flasker, kanner, og brett.   

 
Plasten må ikke inneholde forurensning av jord, stein, sand, produktrester, nett, tau, snorer 
og kunstfiberduk. Se Brosjyre om kildesortering av landbruksplast fra Grønt Punkt. 

BRENNING ELLER NEDGRAVING AV LANDBRUKSPLAST ER FORBUDT! 

Rundballer skal heller ikke stables nær bekk, og ved kompostering av rundballer må dette 
skje uten plast og slik at det ikke fører til fare for avrenning. 

 

Kantvegetasjon mot vassdrag  
Landbrukskontoret minner om at det er krav om naturlig kantvegetasjon mot elver og 
bekker. På landbruksarealer der det søkes om produksjonstilskudd er det krav om minst 2 
meter kantsone mot bekker med årsikker vannføring, men ved nydyrking er det krav om 
minst 6 meter naturlig kantsone. Kantsonen skal ikke jordarbeides. Kantsonen reduserer fare 
for utrasing og erosjon, fungerer som rensefilter for avrenning, gir gode betingelser for 
biologisk mangfold og er et positivt element i landskapet. Krav om kantvegetasjon følger av 
vannressursloven. 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://viken.no/tjenester/naringsutvikling/sok-stotte-til-naringsutvikling/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-sommer-2021.88518.aspx
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf
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Det gis RMP-tilskudd på 15 kr per løpemeter (foreløpig sats) for flerårig grasdekke på 
åkerareal langs kanten mot vassdrag. Sonen må ha en bredde på minst 6 meter i tillegg til 
den naturlige kantsonen på 2 meter. Vekstene skal være godt etablert om høsten i 
søknadsåret.  
 

Mistanke om klimabetinget avlingssvikt? 
Det ser ut som avlingene blir bra i år, men vi minner likevel om at jordbruksforetak med 
vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning, forutsatt at over 30 % av avlingen blir skadet 
av været. Du må melde fra til kommunen med en gang skaden har skjedd, slik at det er mulig 
å kontrollere arealet på et tidspunkt klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll skal 
avdekke om det kan være andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesjukdommer. Ta 
fotodokumentasjon, marker skaden i kart og beskriv skadeomfanget i e-post til 
postmottak@nannestad.kommune.no.  Veiledning om ordningen og søknadsskjema finner 
du på Landbruksdirektoratets nettsider. 
 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 
Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta 
på grunn av sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Landbruksdirektoratet 
har oppdatert informasjonen om ordningen. Les mer på nettsidene til 
Landbruksdirektoratet. 

 
Ferieavvikling  
Landbrukskontoret har redusert bemanning i perioden fram til 8. august. Ved hastesaker 
anbefaler vi at du ringer oss via servicekontoret (tlf: 66 10 50 00), slik at du blir satt over til 
den som er til stede. I ukene 29 og 30 er kontoret ubemannet. Du kan også sende oss en e-
post til postmottak@nannestad.kommune.no så følger vi opp etter ferien.   
 

 

God sommer! 

 

http://www.nannestad.kommune.no/
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-ved-avlingssvikt
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no

