REGIONALE MILJØTILTAK 2013. OVERSIKT OVER NY OG GML. FORSKRIFT
Kapittel

§ i ny
forskrift
1

§ i den
gamle
1

Virkeområde

2

2

Tillegg: "og som har miljøplan trinn 1"

Definisjoner

3

3

Nytt : p) Slåttemyr, u) Verdifull slåttemyr

Ingen/utsatt
jordarbeiding

4

4

"eng og frøeng" flyttet til ny § 5

Utsatt omlegging av eng

5

4

Direktesådd høstkorn

6

5

Presisering: Tilskuddet kommer i tillegg til
"ingen/utsatt jordarbeiding"

Lett høstharving

7

6

Fjernet: "til høstkorn og etter vårkorn"
Nytt: Begrenset til erosjonsklassene 1 og 2

Fangvekster sådd
sammen med vekster

8

7

såing etter ugrasharving, etter
tidliggrønnsaker, poteter eller rotvekster:
flyttet til § 9

Fangvekster etter høsting

9

7

Tema, område, tiltak
Formål

1

2

Formål og
virkeområde

Tiltak for å
redusere
avrenning til
vassdrag og kyst

Grasdekte vannveier

9

Fjernet: "rundt kummer, over
bekkelukkinger, rundt grønnsaks- og
potetareal"
Nytt:
c) Max. 70% av normgjødsling. d) fornying
tidligst 1. mars.
e) Slåes 4 uker etter at kløveren har blomstret
når det er søkt om "kløvertilskudd"

Vegetasjonssone
(buffersone)

11

10

Nytt : "vegetasjonssoner på tvers av fallet i
lange hellingslengder med åpen åker, og soner
rundt erosjonsutsatte arealer med f.eks potet
eller grønnsaker"

Andre grasdekte arealer

12

8

Fjernet: Restriksjonene på bruk av
plantevernmidler

Skjøtsel av areal med
miljøtiltak

13

12

Hele § 12 utgår (fangdammer, kumdammer,
gjenåpnet bekk, grasdekt buffersone)

Miljøavtale

3

10

Endring

Ugrasharving
Redusert bruk av
kjemiske
plantevernmidler Flamming

Nytt i sin helhet:
"Det kan gis tilskudd til foretak som inngår
miljøavtale". Vil bli innført fra 2014. AB
ønsker å fremme synspunkter på dette seinere
i 2013.

14

15

16

Side 1

11
Nytt i sin helhet: Tilskudd til flamming i
radkulturer. Gjelder ikke arealer som mottar
tilskudd til økologisk landbruk.
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Kapittel

1

4

5

6

7

Formål og
virkeområde

Tiltak for å
ivareta
landbrukets
kulturlandskap

Tiltak for å
ivareta biologisk
mangfold

Bevaring av
kulturmiljøer og
kulturminner

Tiltak for
friluftsliv og
tilgjengelighet

Tema, område, tiltak
Beiting av lokalt
verdifulle
jordbrukslandskap

Særegne
landskapselementer

§ i ny
forskrift

§ i den
gamle

17.1
17.2

14.1
14.3

18a, 18b

Endring
b) Fjernet : "og ha et tydelig kulturpreg"
c) Fjernet : Krav om 6 ukers beiting

gjengroing av dammer endret til rundt
dammer
Nytt:
a2: Ryddet materiale skal fjernes
17a, 17b b: Store eiker skal stå igjen, også døde.
Fjernet:
krav til vedlikehold vinterstid, at minst
halvparten av vegetasjonen må stå igjen,
5-års tilskuddsintervall

Drift av beitelag

19

13

godkjenning av beitelag overført fra
fylkesmannen til kommunen

Verdifull slåttemark

20

16

Nytt : Slåtten må gjennomføres seinest 15.
september

Verdifull slåttemyr

21

Styvingstrær

22

Beite av biologisk
viktige arealer
(=verdifull beitemark)

23

Nytt i sin helhet
17c

alleer flyttet til § 26

14.2

Fjernet:
b) kravet "og ha et tydelig kulturpreg"
c) "Dyrene må beite i min. 6 uker"
Nytt:
e) Beitet skal være registrert som verdifull
beitemark i kartet til Skog og Landskap
f) Beitet skal ikke tilsås
Nytt i sin helhet
Min. 10 dekar hvor slåtten gjennomføres
tidligst 16. august

Tilrettelegging av
fuglebiotoper - åkerrikse

24

Bevaringsverdige
husdyrraser

25

15

Bakkemurer og
steingjerder, trerekker og
alleer

26a
26b

17c
17d
Nytt:
Tilskudd til beiting, slått og skjøtsel av
rydningsrøyser (nevnt bare i overskriften)
Fjernet:
Begrepene nyere tids kulturminner og
kulturmiljøer

Rydningsrøyser og
viktige kulturhistoriske
områder

27

Gravminner

28

Nytt i sin helhet

Gravfelt

29

Nytt i sin helhet

Automatisk fredede
kulturminner

30

18

Ferdselsårer

31

20

Side 2

17d
19
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Kapittel

1

8

Formål og
virkeområde

Generelle regler

Tema, område, tiltak

§ i ny
forskrift

§ i den
gamle

Søknad og utbetaling

32

21

Vedtaksmyndighet

33

22

Opplysningsplikt og
kontroll

34

23

Urettmessig utbetaling

35

24

Ikrafttredelse

36

25

Side 3

Endring
Endrede regler for avkorting når det er søkt
etter søknadsfristen

Nytt:
Eventuell kontroll vil foregå etter at tiltaket er
gjennomført. Kontrollen må derfor i stor grad
være basert på dokumentasjon som søkeren
fremlegger.

