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SØKNAD OM REGIONALE MILJØTILSKUDD-RMP-2015 – FRIST: 20.OKTOBER  
Det er små endringer i regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus i 2015. Viktig å merke seg er at det ikke 

gis tilskudd til utsatt omlegging av eng i vårt område, det er bare i prioriterte områder. Ellers kan det gis 

tilskudd til: areal som ikke jordarbeides (åker i stubb; korn, oljevekster, engfrø, gjenlegg i korn, raigras, raps, 

formargkål, fòrneper, grønnfòrhavre, grønnfòrbygg, ol.), direktesådd høstkorn, fangvekster, lett høstharving 

(kun arealer i erosjonsklasse 2, middels erosjonsutsatt), grasdekte vannveger. Søknaden m/ kart leveres 

fortrinnsvis elektronisk via AltInn, men den kan også leveres på papir. Ved elektronisk søknad kan søknaden 

fra i fjor med kartutsnittene hentes opp igjen. Man slipper da å merke av areal på nytt, dersom man skal søke 

på samme areal og samme tiltak. Arealer og tiltak kan endres. Tilskuddsberettigede tiltak og satser følger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar til tabellen: 
Eidsvoll tilhører tiltaksområde «andre områder» når det gjelder forurensingtiltak. Ved ingen/ utsatt jordarbeiding gis 

det tilskudd i erosjonsklassene 2, 3 og 4. Ved direktesådd høstkorn gis det tilskudd i erosjonsklassene 1, 2, 3 og 4.  

1 sau/ geit = 1 dyreenhet. 1 ku/ ammeku = 5 dyreenheter. 1 hest/ ungdyr av storfè = 3 dyreenheter. Det vises for øvrig  

til «regionale miljøtiltak i Oslo og Akershus- veileder og forløpige satser 2015». 
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De som søkte på papir i fjor har fått tilsendt søknadsskjema og kart fra landbrukskontoret. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sendt ut generell informasjon (veileder) om RMP til alle søkere 

av produksjonstilskudd. Søknaden vil behandles elektronisk av kommunen og fylkesmannen/ 

landbruksdirektoratet  foretar den endelige saksbehandlingen og effektuerer utbetalingen. Planlagt 

utbetalingsdato er 24. februar 2016.  

 

I følge RMP-forskriftens § 3, siste ledd,  er et vilkår for å være berettiget RMP-tilskudd,  at foretaket 

har plantevernjournal og plantevernmiddelregister, men  LMD (Landbruks- og matdepartementet) 

presiserer at forskrifter kan ikke ha tilbakevirkende kraft, derfor vil nye krav til journal og register 

beskrevet i RMP forskrift § 3 siste ledd, ikke gjelde før fra 2016. I 2015 kan bøndene videreføre 

journalføring av bruk av plantevernmidler som tidligere.  

 

SØKNAD OM AVLINGSSKADEERSTATNING- PRESISERING 
Husk å gi melding til landbrukskontoret straks du blir klar over at avlingsskade har skjedd eller kan 

oppstå. Det minnes om at for å oppfylle krav om avlingsskadeerstatning må avlingen høstes (NB!). 

Mulighetene for innhøsting skal utnyttes best mulig også ved vanskelige innhøstingsforhold. 

Konsekvensen av ikke å høste areal er at retten til erstatning bortfaller. Det kan bare i særlige 

tilfeller gis erstatning for uhøstet areal. Søknadsfristen er 31. oktober. Det søkes elektronisk (Altinn) 

eller på papir. 

 

NY  FORSKRIFT FOR PLANTEVERNMIDLER 
Ny forskrift om plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. 

Denne forskriften har endringer som berører alle brukerne og 

forhandlerne av plantevernmidler i Norge. En av de største 

endringene er at alle nå må vurdere om man kan bruke andre 

metoder enn kjemiske plantevernmidler for bekjempelse av 

ugras, sopp og lignende. Når det benyttes yrkespreparater skal 

det føres journal hvor det fremgår hvilke vurderinger som er 

gjort, eventuelle prinsipper som er anvendt, og en begrunnelse 

for valgene som er tatt. Endringene innebærer også blant annet at 

det må søkes til kommunen om; 

- Spredning av plantevernmidler fra luftfartøy 

- Spredning av plantvernmidler på areal i utmark som er 15 dekar eller større 

- Spredning i kantsoner og åkerholmer til innmark 

- I tillegg skal kommunen ha melding om spredning av plantevernmidler i utmark på 

areal mindre enn 15 dekar. 

Les Mattilsynets nyhetsmelding om saken her 

 

NB !  Det er brukeren av jordbruksarealet som er ansvarlig for at journal for plantevernmidler 

føres. Etter den nye forskriften nevnt ovenfor, er det 3 punkter det er spesielt viktig å være klar over: 

1. Plikt til å redusere risikoen for vannforurensning (§20 i Forskrift for plantevernmidler)  

2. Integrert plantevern (§26 i Forskrift for plantevernmidler) 

3. Plantevernjournal (Artikkel 67 i Forskrift om plantevernmidler, Forordninger, kapittel 

VIII) 

 

FORETAKSADRESSER- HUSK Å ENDRE ADRESSE I ENHETSREGISTERET 

Flere foretak som søker produksjonstilskudd har fått vegadresse nå de siste par årene, med vegnavn og 

vegnummer. For å sikre at viktig informasjon om produksjontilskudd, RMP og andre ordninger, samt 

utbetalingsbrev, kommer til rett adresse, er det viktig å oppdatere foretaksadressen i 

Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette kan gjøres via AltInn. Enkeltpersonsforetak har 

oftest samme adresse på selskapet og innehaver av selskapet, mens andre typer selskap 

som DA, ANS og AS ofte har ulike adresser på foretakets innehaver og foretaket. 

Uansett type foretak, er det viktig at det er korrekte adresser. Feil adresse medfører at 

forsendelsen sendes i retur til avsender med forsinket leveranse som resultat.  

 

Vi ønsker alle en fin høst ! 

Ola Nordmann 

Gårdsvegen 12 

2080 Eidsvoll 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-06-455
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/strengere_regler_for_bruk_av_plantevernmidler.19087

