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REGIONALE MILJØTILSKUDD –RMP-2014
Søknadsfristen for tilskudd til regionale
miljøtiltak for 2014 er 20. oktober. Det er få
endringer i ordningen fra i fjor. Men det skal bemerkes
følgende; lett høstharving gjelder kun areal i
erosjonsklasse 2 (middels erosjonsutsatt jord),
grasdekte vannveger som tilsås skal inneholde kløver.
Andre grasdekte arealer, gjelder også dråg. Det kan
denne søknadsomgangen søkes om; tilskudd til
redusert eller ingen jordarbeiding, fangvekster,
grasdekte vannveger, vegetasjonssoner, lett
høstharving,direktesådd høstkorn, grasdyrking på
erosjons- eller flomutsatt areal eller i dråg,
ugrasharving (kun på konvensjonelt drevet areal),
beiting på bygdenært areal (innmarksbeite), beite på
spesielt utvalgte kulturlandskap (ravinebeite i
Akershus), skjøtsel av freda kulturminner og
kulturmiljøer.

Åker i stubb. Arkivfoto

Det kan søkes om regionale miljøtilskudd elektronisk via AltInn.no (anbefales !). Du
avmerker omsøkte tiltak digitalt via lenke til skogoglandskap.no inne i det elektroniske skjemaet.
Søkte du elektronisk RMP i fjor, vil kart med avmerking ligge inne og du får spørsmål om du vil
laste opp disse på nytt. Søker du samme tiltak på samme areal, trenger du altså ikke å avmerke
tiltakene igjen. Du kan også endre avmerkingen fra i fjor, og for eksempel velge nye tiltak på

Når du velger avrenningstiltak, husk
at Eidsvoll ligger i tiltaksområde «andre områder».
samme areal eller avmerke nye arealer.

Dersom du ikke har tilgang til internett, kan du levere papirsøknad. NB ! Kart med avmerkede
tiltak må vedlegges ! Papirskjema og kart kan du få ved henvendelse til landbruksavdelingen.
Kart kan også lastes ned fra Skog og Landskap sine hjemmesider og gardskart,
http://gardskart.skogoglandskap.no/
Søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens hjemmeside:
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Byggesak,%20re
gulering%20og%20landbruk/Landbruk/RMP-S%C3%B8knadsskjema-2014.pdf
Satsene for de ulike RMP- tiltakene er lite endret fra 2013. Tabellen nedenfor viser de viktigste
satsene. OBS ! Satsene for avrenningstiltak gjelder tiltak i «andre områder», som
Eidsvoll ligger i.
Tiltak
Sats, kr pr dekar/ m/ stk
Avrenningstiltak,, andre områder:
Redusert/ ingen jordarbeiding:
Erosjonsklasse 2
70
Erosjonsklasse 3
120
Erosjonsklasse 4
150
Fangvekster
Direktesådd høstkorn
Ugrasharving 1
Kulturlandskaptiltak:
Beiting på lokalt verdifulle jordbrukslandskap:

90
100
30

Bygdenært areal

120 kr pr dyreenhet

5

eller 60 kr pr dekar

Areal med spesielle verdier (ravinebeiter)
500 kr pr dyreenhet eller 250 kr pr dekar
Skjøtsel av slåttemark 2
Skjøtsel av gravminne 3
500 pr stk
Vedlikehold av ferdelsårer i
jordbrukslandskapet4
5 kr pr m
Skjøtsel av bakkemurer/steingjerder
15 kr pr m
Trerekker/ alleèr
30 kr pr m
1. Gjelder kun på konvensjonelt drevet areal.
2. Slåttemarka må være registrert i naturdatabasen hos Miljødirektoratet (kart via Skog
og Landskap).
3. Fornminne, automatisk freda etter kulturminnevernloven.
4. Gjelder ferdselsårer som tidligere har fått SMIL-midler.
5. Oppgi det faktiske antall dyr på beite, jfr søknad om produksjonstilskudd.

TILSKUDD TIL DRENERING
AV JORDBRUKSJORD 2014SØKNADSFRIST 1.
NOVEMBER
Vi minner om muligheten til å søke om
tilskudd til drenering i 2014.
Søknadsskjema med miljøplan trinn 2 kan
fås ved henvendelse til landbrukavdelingen
eller lastes ned via lenka på
https://www.eidsvoll.kommune.no:
https://www.eidsvoll.kommune.no/Document
s/Eidsvoll%20kommune/Internett/Byggesak,
%20regulering%20og%20landbruk/Landbruk/
SLFs%C3%B8knad%20om%20tilskudd%20til%2
0drenering%20med%20milj%C3%B8plan2.pd
f
Til søknaden vedlegges kart over berørt areal med inntegnet planlagt grøftesystem (samlegrøfter,
sugegrøfter, utløp og evt. kummer). Tilskuddssatsene er som i 2013; 1000 kr pr daa ved
systematisk grøfting, eller 15 kr pr løpemeter ved usystematisk grøfting, begrenset oppad til
1000 kr pr dekar berørt areal. Det er fremdeles bra med midler igjen for 2014, så førstemann til
mølla osv….
Husk at en god drenering er det beste grunnlaget for all jordbruksproduksjon.

INVITASJON TIL ØKO-BØNDER OG - FOREDLERE
I oktober arrangeres regionale møter om økologisk landbruk.
Målgruppen er bønder som har økologisk produksjon på gården og foredlere/selgere av økologiske
matprodukter.

 For Øvre Romerike: møte på Kringler gård Maura, Nannestad, den 20.oktober kl. 19.00-21.00
 For Nedre Romerike: møte på Aaraas gård, Skedsmo, den 28.oktober kl. 19.00 – 21.00
Økologisk mat er i god utvikling for tiden. Etterspørselen stiger, flere kunder ønsker økologiske
produkter. Oslomarkedet er stort og mulighetene mange.
Hva kan vi bidra med for å styrke den økologiske produksjonen i våre to fylker Oslo og Akershus? Sammen og hver for seg. Hva skal til for å møte den økende etterspørselen? Påmelding på
fylkesmannens nettsider eller til fmoaemf@fylkesmannen.no. Kontaktperson: Ellen Marie Forsberg, Tlf:
22 00 36 92

VI ØNSKER ALLE EN fortsatt FLOTT HØST OG INNHØSTING

