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RMP

(= regionalt miljøprogram for jordbruket)

Inngår i Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)

Utformes i samsvar med:

• Nasjonale føringer i Nasjonalt miljøprogram (NMP)
– NMP ferdig 01.11.2018

– LMD: «Klima skal i større grad vektlegges i nytt NMP»

• Regionale utfordringer og prioriteringer



Arbeidet med RMP 2019-2022 

• Evaluering RMP 2013-2016 (forlenget ut 2018) i 
Landbruksforum Nordland 28.03.2017

• 1. utkast RMP 2019-2022 i Landbruksforum 
19.04.2018

• 2. utkast på høring i kommunene til 01.11.2018

• 3. utkast i Landbruksforum 12.11.2018

• Låse satser miljøtilskudd 18.1.19

• Fastsette lokal forskrift mars 2019



Miljøtilskudd i jordbruket 

• Viktigste økonomiske virkemidlet i RMP

• For landbruksforetak som kan motta produksjons-
tilskudd og godkjente beitelag som er registrert i 
enhetsregisteret

• Tiltakene (ordningene) fastsettes i RMP

• 21,9 mill. i Nordland (søknadsomgangen 2018)



Tiltak (ordninger) velges fra RMP-menyen

• Menyen fastsettes av Landbruksdirektoratet 

• Ca. 40 tiltak som vi kan velge mellom

• Disse er sortert under:
– Kulturlandskap

– Biologisk mangfold

– Kulturminner og kulturmiljøer

– Friluftsliv

– Avrenning til vann

– Utslipp til luft

– Plantevern

– Miljøavtale



Forskrift for miljøtilskudd i RMP-perioden 

2013-2016 (forlenget ut 2018)

• Utgangspunkt i en veiledende mal fra 

Landbruksdirektoratet

• Fastsatt (og justert) av FM etter samråd 

med faglagene/ Landbruksforum Nordland



Forskrift for miljøtilskudd i RMP-perioden 

2019-2022

• Likevel ikke en nasjonal forskrift for regionale miljøtilskudd

• I stedet: Nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket

• Landbruksdirektoratet fastsetter mål for de ulike tiltakene 
(ordningene)

• FM velge tiltak fra en nasjonal meny og fastsetter 
tilskuddssatsene 

• Instruksen bestemmer hvilke vilkår under hvert enkelt tiltak som skal 
være felles for alle fylker, og hvilke vilkår som kan fastsettes av 
Fylkesmannen



40 ulike tiltak som kan velges
Kulturlandskap

1) Drift av bratt areal

2) Drift av beitelag

3) Beiting av verdifulle 
jordbrukslandskap i 
innmark

4) Beiting av verdifulle 
jordbrukslandskap i utmark

5) Slått av verdifulle 
jordbrukslandskap

6) Skjøtsel av åkerholmer og 
gårdsdammer

Biologisk mangfold
1) Slått av slåttemyr og 

slåttemark

2) Beiting av kystlynghei

3) Brenning av kystlynghei

4) Skjøtsel av biologisk 
verdifulle arealer

5) Skjøtsel av trua naturtyper

6) Skjøtsel av styvingstrær

7) Soner for pollinerende 
innsekter

8) Friarealer for gås i 
Trøndelag og Nordland

9) Tilrettelegging av hekke-
og beiteområder for fugl



40 tiltak - forts
Kulturminner og 
kulturmiljøer

1) Drift av seter

2) Besøksseter

3) Skjøtsel av automatisk 
fredete kulturminner

4) Skjøtsel av enkeltstående 
automatisk fredete 
kulturminner

5) Skjøtsel av steingjerder, 
bakkemurer, trerekker og 
alleer

6) Skjøtsel av nyere tids 
rydningsrøyser

7) Skjøtsel av kulturhistoriske 
områder

Friluftsliv
1) Vedlikehold av turstier i 

jordbrukslandskapet



40 tiltak forts
Avrenning til vann

1) Ingen jordarbeiding om høsten

2) Gras på arealer utsatt for flom 
og erosjon

3) Ingen jordarbeiding på 
flomutsatte arealer

4) Direktesådd høstkorn og 
høstoljevekster

5) Fangvekst som underkultur

6) Fangvekster sådd etter 
høsting

7) Grasdekte vannveier og 
grasstriper i åker

8) Grasdekte kantsoner i åker

9) Kantsoner i eng

10) Fangdam

Utslipp til luft
1) Spredning av husdyrgjødsel 

om våren og eller i 
vekstsesongen

2) Nedfelling eller nedlegging av 
husdyrgjødsel

3) Spredning av husdyrgjødsel 
med rask nedmolding

4) Spredning av husdyrgjødsel 
med tilførselsslange



40 tiltak - forts
Plantevern

1) Ugrasharving i åker

2) Ugrabekjempelse i 

radkulturer

Miljøavtale

1) Miljøavtale



Veiledningsheftet for miljøtilskudd i 

jordbruket 

• Oppdateres av FM før hver søknadsomgang 
etter samråd med faglagene/Landbruksforum 

• Informasjon om tiltakene: Mål, vilkår mm

• Foreløpige satser (endelige satser justeres 
når søknadene er behandlet av kommunen)


