
Regionalt miljøprogram

Troms, 2022



«Regionale miljøtilskudd skal bidra til å ivareta kulturlandskap, biologisk mangfold, 

kulturmiljøer og kulturminner i jordbrukslandskapet i jordbruket.  

Tilskuddene skal også bidra til å redusere utslipp til luft og avrenning til vann fra 

jordbruket.»

Økonomiske rammer:  Jordbruksavtalen

Landbruksdirektoratet:  Instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket

«Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket i Troms og Finnmark» 

fastsatt av Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Bakgrunn



Søknad via Altinn

Foreløpige satser

Endelige satser etter at alle søknader har kommet inn

Søknadsperiode 15. sept – 15. okt. (drift av beitelag fram til 15. nov)

Utbetaling i mars året etter

https://www.statsforvalteren.no/tf/rmp

Tilskuddene



Foretak som 

• driver vanlig jordbruksproduksjon på landbrukseiendom

• er registrert i Enhetsregisteret

Beitelag som

• søker tilskudd etter §5 om drift av beitelag 

• er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret

Hvem kan søke?



• Kulturlandskap §§ 4-9

• Biologisk mangfold §§ 10-12

• Kulturminner, kulturmiljøer §§ 13-16

• Friluftsliv §17 

• Avrenning til vann § 18

• Utslipp til luft §§ 19-22

• Plantevern § 23

• Klimarådgivning § 24

Ordningene



§ 4 Drift av bratt areal

• Helling 1:5 eller brattere

• Overflatedyrka eller fulldyrka: Må slåes

• Innmarksbeite: Må gjødsles og pusses i tillegg til beiting

• Inntil 50 daa

• 2021-sats: 175 kr/daa



§ 5 Drift av beitelag

• Minst 2 aktive medlemmer

• Registrert i Enhetsregisteret

• Organisere tilsyn og sanking

• Faktisk beiteområde må angis på kart

• Beitetid minst 5 uker

• Tilskudd gis pr dyr

• 2021-sats: Storfe kr 100, småfe kr 15



• Fulldyrka, overflatedyrka, eller innmarksbeite

• Beitetid minst 5 uker

• Gjelder «kystbygder i Troms» som definert i NordAtlas

Oppslagshjelp på https://www.statsforvalteren.no/tf/rmp

• Tilskudd pr daa

• 2021-sats: 60 kr/daa, maksimalt 50.000

Det kan ikke gis tilskudd etter § 8 (slått av verdifulle jordbrukslandskap) for samme areal

§6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark



NordAtlas: Kystbygder i Troms



• Fulldyrka eller overflatedyrka areal

• Gjelder «kystbygder i Troms» som definert i NordAtlas

• Tilskudd pr daa

• 2021-sats: 120 kr/daa, maksimalt 50.000

Det kan ikke gis tilskudd etter § 6 (beiting av verdifulle jordbrukslandskap) for samme areal

§8 Slått av verdifulle jordbrukslandskap i innmark



• Beiting på verdifulle utmarksarealer i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)

• Beiting på arealer uten vegforbindelse  - inkludert beiting på øyer og holmer

• Beiting i bygdenære områder

 Varig kulturbeite som ikke utløser ordinært arealtilskudd til innmarksbeite

 Naturlig avgrenset, eller inngjerdet, maksimalt 5 km fra driftssenter

• Transport av dyr til vanskelig tilgjengelige beiteområder langs kysten

 Båttransport, eller vegtransport 30+ km

• Beitetid minst 5 uker

• Tilskudd pr dyr. 2021-sats: Storfe kr 90, småfe kr 30.  Maksimalt 50.000.

• Det gis ikke tilskudd for beiting i A-områder for gaupe, jerv eller bjørn

§7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark



§ 9 Skjøtsel av åkerholmer
og gårdsdammer

• Slått, rydding eller beiting for å hindre gjengroing

• Arealet skal ikke gjødsles

• Tilskudd gis pr stykk

• 2021-sats: 500 kr/stk



§ 10 Slått av slåttemyr
og slåttemark

• Slått som ivaretar eller forbedrer naturtypen

• Arealet skal ikke gjødsles, sprøytes eller jordarbeides

• Registrert som slåttemark eller slåttemyr i

Artsdatabanken e.l. 

• Tilskudd pr daa

• 2021-sats: 1.750 kr/daa, maksimalt 30.000



§ 11 Skjøtsel av biologisk
verdifulle arealer

• Slått eller beite som ivaretar eller forbedrer naturtypen

• Arealet skal ikke gjødsles, sprøytes eller jordarbeides

• Registrert som kulturlandskap, naturbeitemark eller

slåttemark/-myr I Artsdatabanken e.l.

• Tilskudd pr daa

• 2021-sats: Beiting 750 kr/daa, slått 1000 kr/daa

Maksimalt 30.000  



§ 12 Tilrettelegging av 
hekke-/beiteområde for fugl

• Tilskuddet gis for å ivareta den truede fuglearter som er 

avhengige av hekking og beiting i tilknytning til 

jordbruksarealer.

• Gjelder makrellterne i Strandeng i Gratangen kommune.  

• Beitinga må dokumenteres og loggføres.

• Tilskudd pr daa

• 2021-sats: 500 kr/daa.  Maksimalt 30.000 



§ 13 Drift av sæter

• Melkeproduksjon i minst 4 uker 

• 45 liter kumelk / 25 liter geitmelk pr døgn

• Leveres til meieri eller foredles på sætra

• Tilskudd pr sæter, fordeles mellom brukerne

• 2021-sats: 50.000/sæter



§ 14 Skjøtsel av automatisk
freda kulturminner

• Gjelder minner som grenser til jordbruksarealer og som er 

registrert i kulturminnebasen Askeladden

• Slått, beiting eller rydding av vegetasjon rundt kulturminnet

• Skjøtselsråd må følges

• Minnet skal være tilgjengelig for allmenheten

• www.kulturminnesok.no

• Tilskudd pr daa

• 2021-sats: Beite 1250 kr/daa, slått 1750 kr/daa

Maksimalt 30.000



§ 15 Skjøtsel av steingjerder
og bakkemurer

• Gjelder gjerder og murer som grenser til 

jordbruksarealer

• Slått, beiting eller rydding av vegetasjon rundt 

kulturminnet

• Vedlikehold av selve kulturminnet

• Skjøtselsråd må følges

• Tilskudd pr meter

• 2021-sats: 15 kr/m, maksimalt 10.000 



• Beiting, slått eller rydding av 

 Områder som er vedtatt freda etter kulturminneloven

 Utvalgte områder innenfor Kulturhistoriske landska av nasjonal interesse

 Områder som er utvalgt etter kommunale og regonale kulturminneplaner 

• Eksempel: Boplasser, fangstanlegg, rydningsrøyser, ferdselsveger

• Avklares med kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen eller Sametinget

• Skjøtselsråd må følges

• Tilskudd pr daa

• 2021-sats: 1500 kr/daa, maksimalt 50.000

§ 16 Skjøtsel av kulturhistoriske områder



§ 17 Vedlikehold av trustier 
i jordbrukslandskapet

• Vedlikehold og merking av tursti der den går over eller 

inntil jordbruksareal (dyrkamark/innmarksbeite)

• Stien skal være åpen for allmenn ferdsel

• Ikke traktorveg

• Tilskudd pr meter

• 2021-sats: 45 kr/m, maksimalt 10.000



§ 18 Kantsone i eng

• Kantsone mot spesifikke vassdrag

• Minst 6m bredde, hvorav 4m på dyrkamark

• Skal ikke gjødsles eller sprøytes

• Skal høstes ved slått eller beiting

• Evt jordarbeiding/såing 1.mars – 1. juli

• Tilskudd pr meter

• 2021-sats: 30 kr/m, maksimalt 50.000 

Mulig å søke SMIL-midler til etablering av kantsone



KommuneKommuneKommuneKommune Navn på vannforekomstNavn på vannforekomstNavn på vannforekomstNavn på vannforekomst

Balsfjord Sidevassdrag til Kjoselva

Balsfjord Elv til Nordfjorden

Balsfjord Furumoelv og Trollelv til Josefvatn

Balsfjord Kjoselva

Balsfjord Litlvatnet

Balsfjord Nordfjordbotn

Balsfjord Nordfjordvatnet

Balsfjord Sandsvatn

Balsfjord Storelv til Litlvatnet

Harstad Bekk til Kilbotn

Harstad Brokvikvatn

Harstad Kasfjordvatn

Harstad Mølnelva fra Kasfjordvatn

Harstad Storelva til Sørvika Harstad

Harstad Vikevatnet

Kvæfjord Bygdesundet indre

Kvæfjord Vikelva nedre Kvæfjord

Kvæfjord Vikvågen bekkeløp

Kåfjord Vatnvatnet

Kåfjord Sidevassdrag til Manndalselva

Lavangen Myrelva

Målselv Alappelva

Målselv Mårelva

Målselv, m.fl. Sidevassdrag til Målselva

Målselv, Sørreisa Bjelma

Nordreisa Joselva

Nordreisa Sidevassdrag til Reisaelva

Salangen Bekker ved Prestbakkmoen

Salangen Sidevassdrag til Salangselva 

Senja Grasmyrskogvatn

Senja Laukelva

Sørreisa Reisvatnet

Tjeldsund Lavangsfjorden

Tjeldsund Nerelva

Tjeldsund Sandstrand bekkefelt



§ 19 Spredning av husdyr-
gjødsel i vekstsesong

• All husdyrgjødsel som foretaket disponerer må spres 

innen 15. august (evt overlagres)

• Minimum 5 kg N pr daa

• Arealet skal slåes eller beites etter spredning

• Gjødselplan og skiftenoteringer

• Tilskudd for inntil 500 daa

• 2021-sats: 50 kr/daa

Kan ikke kombineres med §20 nedfelling eller §21 rask nedmolding



§ 20 Nedfelling eller
nedlegging av husdyrgjødsel

• Må spres innen 15. august 

• Minimum 5 kg N pr daa

• Nedlegging i åpen åker moldes ned innen 2 timer

• Arealet skal slåes eller beites etter spredning

• Gjødselplan og skiftenoteringer

• Tilskudd for inntil 500 daa

• 2021-sats: 130 kr/daa

Kan ikke kombineres med §19 vekstsesong el §21 rask nedmolding



§ 21 Spredning av husdyr-
gjødsel med rask nedmolding

• Må spres innen 15. august 

• Minimum 5 kg N pr daa

• Harves eller pløyes ned innen 2 timer

• Arealet skal slåes eller beites etter spredning

• Gjødselplan og skiftenoteringer

• Tilskudd for inntil 500 daa

• 2021-sats: 105 kr/daa

Kan ikke kombineres med §19 vekstsesong el §20 nedfelling



§ 22 Spredning av husdyr-
gjødsel med tilførselsslange

• Gis kun som tillegg til et av de andre gjødslingstilskuddene 

(§19 vekstsesong, §20 nedfelling, §21 nedmolding) 

• Bruk av tilførselsslange må kunne dokumenteres

• Tilskudd for inntil 500 daa

• 2021-sats: 70 kr/daa



§ 23 Ugrasbekjempelse
i radkulturer

• Mekanisk ugrasbekjempelse eller flamming

• Dokumenteres med skiftenotater

• Ikke kjemiske ugrasmidler før høsting, 

unntatt ved nedsviing av potetris

• Ikke økologisk  drevet areal eller karensareal

• Tilskudd pr daa

• 2021-sats: 60 kr/daa, maksimalt 50.000  



§ 24 Klimarådgivning

• Rådgivning i perioden fra 15. okt. forrige år

• Rådgiver skal være godkjent av Landbruksdirektoratet

• Rådgivning én-til-én eller i gruppe

• Må resultere i tiltaksplan

• Tiltaksplan og kvittering for betalt rådgivning vedlegges

• Tilskudd for én rådgivning pr tilskuddsår

• 2021-satser: Grupperådgivning 2000 kr

Én-til-én husdyrproduksjon 6000 kr

Én-til-én planteproduksjon 4000 kr



Landbrukskontoret i kommunen

Vegledningsmateriell: https://www.statsforvalteren.no/tf/rmp

Demo elektronisk søknad: https://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide

Søknadsskjema tilgjengelig fra 15. sept: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Søknadskaféer i regi av Troms Bonde- og Småbrukarlag 
september/oktober 2022

www.smabrukarlaget.no/troms www.facebook.com/TromsBS

Hva nå?


