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Høring - Forslag til Regionalt miljøprogram i jordbruket  

Vestfold og Telemark 2019-2022 

 
Regionale miljøtilskudd forvaltes av Fylkesmannen gjennom regionalt miljøprogram. Ved revisjonen 
av de regionale miljøprogrammene i 2012 ble det gjort et større arbeid for å forenkle og 
harmonisere tiltakene i de regionale miljøprogrammene på tvers av fylkene. Det ble utarbeidet en 
nasjonal «RMP-meny» for alle tiltak som fylkene kunne velge blant. Mange av tiltakene har vært i 
bruk i både Vestfold og Telemark, mens noen tiltak kun har vært i bruk i ett av fylkene. Noen tiltak 
fra den nasjonale menyen har ikke vært benyttet i noen av fylkene.  
 
Nytt «Nasjonalt miljøprogram for jordbruket» gir føringer inn i rullering av de regionale 
miljøprogrammene. Føringer gir også ny «Nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd». Nytt for 
programperioden 2019-2022 er at alle tilskuddsordningene i RMP og vilkårene skal inn i forskriften. 
Det som står med vanlig skrift i forskriften er tekst fra Landbruksdirektoratet som alle fylker må ha 
med. Det fylkene selv har kunnet fastsette står i kursiv under hvert enkelt tiltak. Der ligger 
bestemmelser om hvor tilskuddet gjelder, tidsfrister, erosjonsklasser, arealbegrensninger, beitetrykk 
o.l.  Det er derfor viktig å gå grundig gjennom forskriften i del II av miljøprogrammet som del av 
høringen. 
 
De regionale miljøprogrammene har nå blitt revidert. Målsettingen har vært å målrette tiltakene 
bedre, forenkle og å lage et samlet miljøprogram for jordbruket i Vestfold og Telemark. Vedlagt 
følger forslag til nytt regionalt miljøprogram for jordbruket for perioden 2019-2022. Forslaget er 
utarbeidet i dialog med representanter for kommunene, fylkeskommunene, fylkeslagene til Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning og miljøvernavdelingen 
hos Fylkesmannen.  
 
Miljøprogrammet beskriver utfordringene, mål og tiltak for et bærekraftig jordbruk i regionen. 
Programmet inneholder forslag til tiltak som ivaretar kulturlandskapet, biologisk mangfold, 
kulturminner og kulturmiljøer, begrenser avrenning til vann og utslipp til luft, og bidrar til redusert 
bruk av kjemiske plantevernmidler. 
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Det vil bli sendt ut informasjon om ny RMP før påske til alle gårdbrukere, og utarbeidet en veileder 
for Regionale miljøtilskudd i jordbruket for Vestfold og Telemark før søknadsomgangen 2019.  
 
Fylkesmannen ber om innspill på forslaget til regionalt miljøprogram, inkludert forskrift om 
regionale miljøtilskudd i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen ønsker tilbakemelding både på det 
som er tatt bort fra dagens RMP -programmer og det som er nytt og foreslått inn. 
 
 Fylkesmannen ønsker spesielt tilbakemelding på følgende:  
 Prioritering av områder for skjøtsel av verdifulle jordbrukslandskap 
 Prioritering av områder for vannmiljøtiltak 
 Innføring av miljøavtale og innspill på vilkår for miljøavtale  
 Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark (punktene som 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark kan endre er skrevet i kursiv)  
 
 
Høringsfristen er 31. mars 2019 
 
 
Innspillene sendes til fmvtpost@fylkesmannen.no – med referanse Hilde Marianne Lien 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jon Randby (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Hilde Marianne Lien 
seniorrådgiver 
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