
  

 

Landbruksinfo nr. 6 – 2020 

Søknadsfrister produksjonstilskudd og Regionalt miljøtilskudd (RMP) 
Søknadsfrist for begge disse ordningene er 15. oktober. Søknadene kan leveres inntil 14 dager etter 

fristen, men da trekkes det 1000 kr i tilskudd per dag etter søknadsfristen. 

Endring i søknad etter 15. oktober: 

• Søknaden om produksjonstilskudd kan du gå inn i og endre opplysninger til og med 29. 

oktober.  

• Hvis søknaden om RMP endres etter søknadsfrist, anses dette som ny søknad fra den datoen 

søknaden sendes inn. 

Du søker elektronisk via Altinn og søknaden må skrives på PC, da løsningen ikke takler nettbrett og 

mobil. Du må logge deg inn og søke som foretak (med org.nr.) og ikke som person. Se mer under hver 

ordning nedenfor.  

Produksjonstilskudd og avløsning ved ferie og fritid del 2. 
Du finner informasjon, veiledningshefte og søknadsskjema her: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-

soknadsomgang 

I seksjonen «Areal-eiendommer» i søknaden kan du kontrollere og endre areal du disponerer. 

Disponert areal som kommer opp i søknaden er areal du fikk godkjent ved søknaden i fjor. Du må 

kontrollere opp mot gårdskartet om det er endring i disponert areal (f.eks hvis det endring av 

markslag eller nydyrket areal som er godkjent av kommunen).  Areal for et markslag på en eiendom 

kan ikke overstige areal registrert i landbruksregisteret. Det er derfor viktig å føre riktig arealtall, også 

når det er landbrukseiendommer hvor det er flere drivere, f.eks. hvis flere bønder leier deler av 

samme eiendom.  

Arealet du kan søke på er det arealet som foretaket driver aktivt, dvs. høstet eller beitet. Areal som 

ikke har vært drevet i år, skal føres i kode 292 – Jordbruksareal ute av drift. 

Noe areal er i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd. Dette gjelder blant annet tiltak du får 

tilskudd til i RMP-ordningen. Soner for pollinerende insekter og grasdekt kantsone i åker (som ikke 

høstes) skal føres som kode 294 – Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd. Grasdekt 

kantsone i åker som høstes, skal føres som gras, kode 210. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang


  

 

Regionalt miljøtilskudd (RMP) 

Regionale miljøkrav 
Vi minner igjen om miljøkravene før det skal pløyes:  

1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding 

om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.  

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.  

3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal. 

Definisjonen på buffersone er:  

«Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med minimum 6 meters 

bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Buffersone kommer i tillegg til kravet om 

2 meter naturlig vegetasjon i forskrift om produksjonstilskudd § 4.»  

Dette gjelder uavhengig om man skal ha høstvekster eller vårvekster på jordene. Ved brudd på disse 

miljøkravene kan det føre til avkorting i produksjonstilskudd eller regionalt miljøtilskudd. 

RMP -Regionalt miljøprogram 2020. 
Du kan søke om regionalt miljøtilskudd for tiltak som skal ivareta kulturlandskapet, begrense utslipp 

til luft og vann, samt økt jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur.  

Når du skal fylle ut RMP-søknaden er det lurt å sette av god tid og ha god internettforbindelse. Husk 

å lagre underveis! Landbruksdirektoratet har laget en veiledningsvideo for hvordan du søker: 

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide 

 

Tiltak med foreløpige satser for i år er beskrevet i Veileder for regionale miljøtilskudd..  

Det er noen endringer både i ordninger og i foreløpige satser, så les veilederen godt.  

Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på disse punktene: 

• Du kan søke på «Ingen jordarbeiding i flomutsatt areal» på alt fulldyrket areal hvor det har 

vært dyrket korn og som ligger i stubb innenfor 50 meter fra åpent vann. Foreløpig sats for 

dette tilskuddet er 130 kr/daa. Dette kommer i tillegg til «Ingen jordarbeiding om høsten» på 

samme arealet. 

• Direktesådd høstkorn kan ikke kombineres med «Ingen jordarbeiding», men det gis en 

foreløpig sats på 200 kr/daa for direktesådd areal i alle erosjonsklasser. 

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/dokumenter/rmp-veileder-2020---5.pdf


  

 

• Du kan få tilskudd til «Direktesådd høstkorn» og «Ingen jordarbeiding på flomutsatt areal» på 

samme areal. Per nå lar det seg ikke kombinere når du tegner i kart. Har du direktesådd mot 

bekk, anbefaler vi derfor å tegne inn «Direktesådd høstkorn» mot vassdrag først og legge inn 

merknad til saksbehandler om at du vil søke på begge tiltakene.  

• Grasdekt kantsone i åker må tegnes på fulldyrket areal. Tiltak tegnet for nærme bekk/vann 

og utenfor fulldyrket areal, blir kuttet bort.   

Søknadsverksted RMP  
Vi arrangerer søknadsverksted for RMP 12. oktober i Festsalen i Rakkestad kulturhus (Herredshuset) 

kl 19- ca 21.30.   

Her blir det noe felles informasjon/og visning av funksjoner i søknad på storskjerm og muligheter til 

hjelp på egen søknad.  

Vi følger de gjeldende smittevernrådene. Personer som er syke, smittet/mistenkt smittet eller er i 

karantene kan dessverre ikke komme. 

Vi må også ha påmelding. Meld deg på innen 9. oktober kl 16.00 til: 

• Eldbjørg på telefon 90801416 eller epost: EldbjorgH.Nylaende@rakkestad.kommune.no 

• Johannes Martin på telefon 94015131 eller jm.eriksen@rakkestad.kommune.no 
PS! 

Du må gjerne åpne søknaden og se på og tegne inn tiltak før du kommer. Ta med PC og bankID eller 

tilsvarende for å kunne logge inn i Altinn. Har du ikke bærbar PC, kan det likevel være verdt å ta en 

tur.  

Vi vil selvfølgelig også svare på spørsmål om søknaden din hvis du kontakter oss på kontoret utenom 

disse kurskveldene. 

mailto:EldbjorgH.Nylaende@rakkestad.kommune.no
mailto:jm.eriksen@rakkestad.kommune.no

