
 

Forskrift om endring i Forskrift om regionale miljøtilskudd i 
jordbruket, Troms og Finnmark 
 

 
Hjemmel: Fastsatt av Statsforvalteren i Troms og Finnmark 12. august 2022 med hjemmel i lov 12. 
mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, jf. delegeringsvedtak 23. november 2018 nr. 1751. 
 
 

I  

I forskrift 21. mai 2021 nr. 1707 om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Troms og Finnmark, 
gjøres følgende endring:  

 
§§ 19, 20 og 21 skal lyde: 
 

§ 19. Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen 

Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest om våren eller i 
vekstsesongen. Siste frist for spredning er 22. august. Arealet skal høstes ved slått eller 
beiting etter spredning i søknadsåret. Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i 
husdyrgjødsla per dekar.  

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og 
gjødselmengde spredd per dekar. 

Øvre grense for antall dekar det kan gis tilskudd for, er 500 daa. 

Tilskuddet utmåles per dekar. 

 
§ 20. Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 
 

Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest ved nedfelling eller 
nedlegging. Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Siste 
frist for spredning er 22. august. Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter siste 
spredning i søknadsåret. Husdyrgjødsel og biorest som er spredd ved nedlegging i åpen 
åker må moldes ned innen to timer. 

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og 
gjødselmengde spredd per dekar. 

Øvre grense for antall dekar det kan gis tilskudd for, er 500 daa. 

Tilskuddet utmåles per dekar. 
 
§ 21. Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmoldning 

https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/%C2%A73
https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/%C2%A73
https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/%C2%A718
https://lovdata.no/forskrift/2018-11-23-1751


Det kan gis tilskudd for nedmolding av husdyrgjødsel og biorest ved harving eller 
pløying innen to timer etter overflatespredning. Det skal minimum spres 5 kg total-
Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Siste frist for spredning er 22. august. Arealet skal 
høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret. 

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato, tidspunkt 
for nedmolding og gjødselmengde spredd per dekar. 

Øvre grense for antall dekar det kan gis tilskudd for, er 500 daa. 

Tilskuddet utmåles per dekar. 
 
 

II 

          Endringen av forskriften tar til å gjelde straks og varer til 31.12.2022. 
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