Regionalt miljøprogram (RMP) 2020
Viktig informasjon før våronna
Søknadsfrist 15. oktober

Regionalt miljøprogram er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det regionale miljøprogrammet gjelder en fireårsperiode, og vi er nå inne i det andre året for regionalt miljøprogram
2019-2022. Det er gjort enkelte justeringer i årets RMP som du kan lese om her.
Vi tar forbehold om mulige endringer i RMP som en følge av årets jordbruksforhandlinger.

Du kan bidra til et bedre miljø

Flere av vassdragene i Oslo og Viken er preget av forurensning og kulturlandskapet av gjengroing.
Det er viktig at du som bonde tenker gjennom hvilke tiltak du kan gjøre på din gård for å gjøre noe
med dette.
Med denne brosjyren ønsker vi å hjelpe deg til å finne aktuelle miljøtiltak for din gård, og informere
om muligheten for å søke regionalt miljøtilskudd (RMP-tilskudd).

Praktisk informasjon om miljøtilskudd og RMP-veileder 2020

Fullstendig informasjon og oversikt over hvilke tiltak du kan søke tilskudd for i 2020 finner du i
veilederen for regionale miljøtilskudd. Her finner du også informasjon om elektronisk søknadsskjema, vilkår, foreløpige satser, utbetaling og de andre tilskuddsordningene på miljøområdet.
Oppdatert veileder for RMP 2020 blir ikke sendt ut i posten, men kan lastes ned fra vår nettside.
Veilederen vil bli publisert på vår nettside medio juni.

Lykke til med miljøinnsatsen og årets vekstsesong!

Hva bør du tenke på når du planlegger årets vekstsesong?
NB! Noen av tiltakene gjelder kun innenfor prioriterte områder. Disse er merket med * i tabellen
under. Lenke til kart over prioriterte områder finner du nedenfor.

Problem/utfordring Tiltak - hva kan jeg søke på?

Verdt å merke seg

Flom, erosjon og avrenning

Fangvester som underkultur

Kan sås samtidig med, i vekst eller rett
før tresking av kornet

Gras på arealer utsatt for flom og
erosjon*

Planlegg sommerens beitesesong
Det finnes en rekke ulike beitetilskudd som skal bidra til å nå flere viktige mål. Du finner dem i
tabellen under. Er det noen av dem som kan passe for din drift?

Formål

Tiltak

Info

Kulturlandskap

Drift av beitelag

Minst to medlemmer

Arealet kan gjødsles og sprøytes

Kulturlandskap

Beiting av verdifulle
jordbrukslandskap i innmark

Tilskuddet utmåles per
dekar

Raviner, verdifulle og
utvalgte kulturlandskap

Grasdekt kantsone i åker*

Arealet kan ikke gjødsles eller
sprøytes. Kan pusses.

Kulturlandskap

Beiting av verdifulle
jordbrukslandskap i utmark

Tilskuddet utmåles per
dyr

Fjell og øyer

Vannet graver på jordet

Grasdekte vannveier og grasstriper
i åker*

Arealet kan gjødsles og sprøytes

Biologisk mangfold

Skjøtsel av biologisk
verdifulle arealer

Gjelder kun beiting

Ønsker redusert bruk av
plantevernmidler

Ugrasharving i åker

Naturbeitemark, skogsbeiter, havnehager,
strandenger og strandsump, evjer, bukter og
viker, slått- og beitemyr

Insektenes levesteder
forsvinner

Sone for pollinerende insekter*

I kombinasjon med avrenningstiltak
eller som blomsterstriper, minimum to
meter bred

Kulturminner og kultur- Skjøtsel av enkeltstående
miljøer
automatisk fredete kulturminner

Beite eller slått

Gjelder kun
gravhauger. Maks ti
gravhauger per foretak.

Unngå pakkeskader

Spredning av husdyrgjødsel med
tilførselsslange

Kulturminner og kultur- Skjøtsel av steingjerder,
miljøer
trerekker og alléer

Beite eller slått

Har pakkeskader

Miljøavtale - jordforbedrende tiltak

Søkes i kombinasjon med avrenningstiltak

Kulturminner og kultur- Drift av seter
miljøer

Gjelder for minimum
seks uker

Lite humus i jorda

Miljøavtale – bruk av gårdskompost

Søkes i kombinasjon med avrenningstiltak

Avrenning til vann

Beites, slås eller pusses

Ugrasbekjempelse i radkulturer

Prioriterte områder
I RMP for Oslo og Viken er noen områder spesielt prioriterte innenfor både forurensning og kulturlandskap. I de prioriterte områdene på forurensning er tilskuddssatsene høyere enn i ikke-prioriterte områder. Enkelte ordninger gjelder kun innenfor prioriterte områder.
Kart over de prioriterte områdene for RMP for Oslo og Viken kan du finne på nettsiden vår.

Prioriterte områder - forurensingstiltak:
Alt jordbruksareal under marin grense

Kulturlandskap og biologisk mangfold
Det finnes en rekke RMP-tilskudd for å ta vare på kulturlandskapet, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. For å sikre at tiltaket blir gjennomført på de viktigste områdene, har vi nå
prioritert enkelte områder.
Kart over de prioriterte områdene for RMP Oslo og Viken kan du finne på nettsiden vår.

Prioriterte områder kulturlandskap:
Raviner
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)
Verdifulle kulturlandskap
Fjellområder/over vernskoggrensa

Grasdekt kantsone i åker

Hvor

Har du regionale miljøkrav på din gård?
Det stilles krav til jordarbeiding i enkelte områder, og miljøkrav gjelder i disse vannområdene:
•
•
•
•
•
•

Leiravassdraget
Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA)
Glomma sør for Øyeren
Deler av Haldenvassdraget
Deler av Morsa
Isesjø

Er du usikker på om kravene gjelder på din gård - se kart på nettsiden vår.
Les mer om regionale miljøkrav på vår hjemmeside.
De regionale miljøkravene er under revidering. Nye krav og virkeområder vil bli klare til vekstsesongen 2021. De eksisterende regionale miljøkravene gjelder vekstsesongen 2020.

Hva er nytt i RMP for Oslo og Viken i 2020?
Det er ingen nye ordninger for RMP 2020. Vi har endret/spisset noen av ordningene i årets veileder.
RMP-veilederen vil gi utfyllende vilkår, og bli publisert på nettsiden vår medio juni.

De endringene som er viktig for deg å kjenne til nå før våronna er:
•

Ny delordning med to meter bred blomsterstripe for pollinerende insekter. Ordningen gjelder
på jordbruksareal under marin grense. Stripene skal etableres med innbyrdes god avstand, og
fortrinnsvis på skrinne deler av jordbruksarealet.

•

Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer - her innlemmes også andre beitepåvirka naturtyper.
Se kart over områdene på vår nettside

•

Gras på arealer utsatt for flom og erosjon, gjelder på åkerareal. Tilskuddet gjelder under marin
grense. Ordningen gjelder for:
- Foretak som søker produksjonstilskudd for korn eller andre åpenåkerkulturer i 2020.
Foretakets korn og åpenåkerareal må være minimum 50 daa til sammen i 2020. 		
- Grasarealer som ligger i et område med regionale miljøkrav

•

Tilskudd til fangvekster kan nå kombineres med ugrasharving i åker og ugrasbekjempelse i
radkulturer.

Fylkesmannen i Oslo og Viken
fmovpost@fylkesmannen.no
69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken (grasdekt vannvei og kuer i ravinebeite), Tormod Solem (fangvekster),
Signe Lunde Aae (humle)

