
 

RMP-INFO - før våronna 2021 

Jordbruket skal gjøre sin del av innsatsen for klima og miljø. Tilskudd til regionale miljøtiltak i Innlandet (RMP) 

skal bidra til dette.  Her er informasjon om miljøtiltak som må planlegges før våronn og vekstsesong.  

Informasjon og veileder med satser for alle tiltak legges ut når jordbruksavtalen er avklart og i god tid før 

fristen 15. oktober. Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål om aktuelle tiltak. 

Pollinatorsoner 
Du kan søke tilskudd til soner med pollinatorvennlige vekster på jordbruksareal. De kan sås som 

reinbestand eller i grassoner (se under). Det finnes frøblandinger for pollinatorsoner. 

• Bredden må være minst 2 meter eller tilsvarende grassonen i kombinasjon.  

• OBS! Begrenset til maks. 5000 meter pr. foretak. Begrenses automatisk i søknadssystemet. 

• Tilskudd pr. løpemeter. Foreløpige satser blir trolig 8 kr/m for reinbestand og 4 kr/m kombinert 

med grassone.  

OBS! Sonen kan ikke sprøytes eller gjødsles og må trekkes ut av søknad om produksjonstilskudd.   

Se infoside om soner for pollinerende insekter. 

 

Grassoner 
Du kan søke tilskudd til grasdekte soner anlagt på dyrka mark for å forebygge erosjon fra åkerareal: 

• Grasdekt kantsone - mot vann og vassdrag, minst 6 meter bredde og anlagt på dyrkamark. 

• Grasdekte vannveier - i dråg, minst 6 meter bredde 

• Grasstriper -  på tvers av fallet, minst 2 meter bredde 

Tilskudd pr. løpemeter.  

Sonen skal slås/pusses/beites. OBS Sonen kan ikke sprøytes eller gjødsles og må 

trekkes ut av søknad om produksjonstilskudd.  

 

Fangvekst 
Du kan søke tilskudd til fangvekst som underkultur eller ettersådd.  Det skal ikke jordarbeides før såing av 

fangvekst etter høsting av korn. Merk at fangveksten uansett såtid må være godt etablert før vinteren. 

Fangveksttilskudd kan gis sammen med tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Fangvekst kan beites lett om 

høsten. 

Merk at fangvekst etter tidligkultur i grønnsaker og potet er et eget tiltak som søkes separat og der det kan 

jordarbeides før etablering av fangveksten. 

 

Miljøvennlig husdyrgjødselpredning 
Du kan søke tilskudd til tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest: 
 

• Spredning om våren eller i vekstsesongen – på etablert eng 
- på arealer med etablert eng, all husdyrgjødsel ellers må spres vår/vekstsesong  
 (ingen høstspredning på foretaket). 
 

• Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel  
- aktuelt for blautmøkk med stripespreder, både åpen åker og eng. 
 

• Rask nedmolding av husdyrgjødsel innen 2 timer  
- gjelder alle typer husdyrgjødsel 
 

• Tilførselsslange  
- Slepeslange som tillegg til tiltakene over. 
 

• Det gis tilskudd kun for én spredning med ett av de tre første tiltakene pr. skifte.  

• Omsøkt areal skal høstes/beites etter siste spredning i år. 

• Du må notere tiltakene i skiftenoteringer, med dato og mengder spredd.  

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilrettelegging-for-pollinerende-insekter/


Ugrasharving og mekanisk ugrasbekjemping. 
Du kan søke tilskudd til ugrasharving i korn og annet frø til modning. Videre kan det gis 

tilskudd til mekanisk ugrasbekjemping eller flamming i radkulturer. Det kan ikke 

benyttes ugrasmidler på arealer som du søker på. Men unntak gjøres for bekjemping av 

floghavre og hønsehirse samt for nedsviing av oljevekster, åkerbønne og potetris. 

 

Klimarådgiving inn i RMP 
Du kan i år søke tilskudd til klimarådgivning. 

• Klimarådgivingen skal omfatte en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, karbonbinding og behov 

for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket. 

• Det skal utarbeides av tiltaksplan som legges ved søknaden. Det er ikke krav til utførelse av 

klimatiltakene. 

• Du kan velge mellom gardsbesøk eller grupperådgiving. 

• Norsk landbruksrådgiving og Tine vil stå for rådgiving og kan kontaktes om du ønsker slik rådgiving. 

• Rådgiving og tiltaksplan må være ferdig til søknadsfristen 15. oktober. 

• Satser vil fastsettes når jordbruksavtalen er klar. 

 

Nye erosjonskart også med dråg. 
Det er lagt ut nye kart for erosjonsrisiko for søknad om tilskudd til 

ingen jordarbeiding om høsten. Disse kartene er basert på en nyere 

modell som tar mer hensyn til blant annet nedbør, jordsmonn og 

hellingslengder. Det meste av arealet i Innlandet (95 %) er nå 

beregnet med liten erosjonsrisiko. Det er i tillegg også beregnet 

arealer som er berørt av dråg av betydning. 

I all hovedsak vil arealene enten være i liten erosjonsrisiko eller i 

klasse liten erosjonsrisiko med dråg. Satsene etter nytt 

tilskuddskart avhenger av tildeling og føringer i jordbruksavtalen. 

Sjekk dine arealer på Gardskart, bruk kartlag som heter 

«Tilskuddskart – ingen jordarbeiding om høsten». 

Mer info om erosjonsrisikokart kan finnes her hos Nibio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statsforvalteren i Innlandet ønsker alle en god påske og en miljøvennlig våronn og vekstsesong 2021! 

https://gardskart.nibio.no/search
https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/nytt-erosjonsrisikokart

