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1. Mandat og tidsfrister

Regional prosess for revidering av RBU

• Programperiode: 2019-2022.      

• Regionale prosesser i 2018, ferdig innen 
des. 2018, - tid til nytt søknadsmateriell 
og regelverk for søknadsomgangen 2019 

• FMene som slås sammen fra 2019 sam-
arbeider med regionale partnerskapet

• Tas høyde for nye regioner fra 2020 

• Skal ikke godkjennes men sendes til 
departementet, - blir tema på 
styringsmøtene mellom FM og LMD

• RBU gir føringer for øvrig arbeid med 
mål- og resultatstyring

• L-dir vil gjøre en utsjekk RMP før 
fastsettelse i fylkene



Nærmere om RMP

• Meld. St. 11 (2016–2017). Klima 
vektlegges i større grad i NMP, skal 
følges opp ved revidering av RMP 
og kommunale tiltaksstrategier 

• L-dir reviderer NMP. Skulle vært 
ferdig desember 2017, drøyer til 
nærmere sommeren 

• Ny programperiode for RMP 
iverksettes for søknadsåret 2019 

• Beskrivelse av miljøutfordringer i 
fylket, bakgrunn for prioriteringer 
av hvordan man vil følge opp med 
tiltak. 

• RMP gir føringer for prioriteringer i 
de kommunale tiltaksstrategier for 
bruk av SMIL-midler. 

• Tiltak som kan bidra til reduserte 
utslipp til luft innlemmes i de 
reviderte miljøprogrammene.



RMP-arbeidet i Buskerud, 
Østfold og Oslo og Akershus 

Fra og med 1.1.2019 skal nytt RMP være klart. Samme dato trer det nye FM-
embetet i kraft, bestående av Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus. 

Nytt RMP må lages i samarbeid mellom de tre fylkesmennene i det kommende 
felles embetet og i samarbeid med regionalt partnerskap.

Arbeidsgruppe

Består av de to fagansvarlige for RMP fra hvert fylke

Mandat 

Utarbeide et regionalt miljøprogram for hele regionen innen 15. november 2018. 

• Inneholder utfordringer, mål og tiltak for et bærekraftig landbruk i vår region 

• Ivaretar kulturlandskapet, begrense utslipp til luft og vann - samt bidra til økt 
jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur. 

• Programmet skal bidra til målene i RBU, RNP og RSK ved å fremme: 

- god agronomi (økte avlinger, mindre bruk av plantevernmidler, renere 
vann…)

- klimatilpasset landbruk og redusere klimautslipp, økt karbonbinding i 
planter og jord 

- lønnsomhet for bonden på kort og lang sikt; det skal lønne seg å være 
miljøvennlig bonde



Referansegruppe

Felles med representanter fra hvert av de tre fylkene: 

• To fra FMLA

• To fra FMMA (biologisk mangfold og forurensing)

• To fra fylkeskommunen, kulturminnevern og vannregionen 

• To fra kommunens landbruksforvaltning

• To fra Bondelaget 

• En fra Bonde- og småbrukarlaget

• En/to fra landbruksrådgivingen

Mandat referansegruppe

- vurdere, kvalitetssikre og gi innspill til nytt RMP for VIKEN.

Fremdriftsplan 

• NMP skal være klart i løpet av 2017 (ikke før sommeren 2018) 

• Nasjonal RMP-forskrift med meny for alle aktuelle RMP-tiltak legges ut på 
høring 1. april 

• Vi inviterer til første møte i felles referansegruppe for alle våre fylker 
fredag 13. april hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

2. Status og framdriftsplan



Møte med felles 
referansegruppe 
13.april 2018

Prioriterte områder i RMP

• Buskerud: alt jordbruksareal under marin grense 
er i prioritert område for RMP-tilskudd

• Oslo/Akershus: vannområder med 
vannforekomster i dårlig miljøtilstand, og med 
risiko for ikke å nå miljømålene er i prioritert 
område.

• Østfold: vannområder som har områder hvor det 
er dårlig tilstand, og med risiko for ikke å nå 
miljømålene

Regionale miljøkrav 

• Buskerud har ingen miljøkrav pr i dag

• Østfold: vannområder som har områder hvor det 
er dårlig tilstand, og med risiko for ikke å nå 
miljømålene

• O/A: vannområder fra 1. planfase, som har hatt 
lengre innsats med informasjon og rådgiving til 
bønder, - med mye dårlig tilstand og risiko for ikke 
å nå miljømål

Hvordan skal vi løse utfordringene med prioriterte 
områder og miljøkrav?

Lik miljøtilstand = like vilkår for tilskudd og miljøkrav? 

Invitasjon

• Lag to ulike forslag til 
prinsipper/kriterier for 
prioritering av prioriterte 
RMP områder og regionale 
miljøkrav. 

• Prioriteringen skal danne 
grunnlag for en målrettet 
miljøinnsats og som er 
enkel å forstå, forvalte og la 
seg greit gjennomføre i 
praksis. 

• Østfold og Oslo/Akershus 
har sårbare vassdrag med 
regionale miljøkrav, men 
ikke Buskerud. Hvordan 
skal dette følges opp i felles 
RMP?



Nasjonal forskrift for 
regionale miljøtilskudd 
- utkast

• Nasjonal forskrift skal forenkle og 
harmonisere forvaltningen av tiltak og 
vilkår mellom fylkene  

• Økt standardisering gir en mer ensartet 
rapportering og resultatvurdering 

• Fylkesvise tilpasninger er nødvendig for å 
sikre målrettede og funksjonelle 
tilskuddsordninger 

• Hver bestemmelse har sentralt gitte 
vilkår. FM har som utgangspunkt ikke 
anledning til å sette ytterligere vilkår til 
tiltaket eller nærmere vilkår i veilederen 

• Alt som skal være bestemmende for den 
enkelte, skal stå i forskriften. Regionale 
tilpasninger der forskriften åpner for det, 
står i RMP. Fylkesmannen skal utarbeide 
saksbehandlingsrundskriv og 
veiledningsmateriell til søknaden om 
miljøtilskudd

• Ettersom RMP rulleres hvert fjerde år 
mens satsene justeres årlig, kan ikke 
satsene stå i RMP, men bør stå i 
veilederen.

§ 4 Regionalt miljøprogram 

Fylkesmannen fastsetter RMP. 

Tilskuddene gis innenfor miljøtema: 

1. kulturlandskap

2. biologisk mangfold 

3. kulturmiljøer og kulturminner 

4. friluftsliv og tilgjengelighet

5. avrenning til vassdrag og kyst 

6. utslipp til luft 

7. plantevern. 

Regionalt miljøprogram inneholder:

1. hvilke tiltak og tiltaksklasser det 
kan søkes tilskudd til

2. hvilke områder eller arealer 
tiltaket skal gjelde for



§ 3 Grunnvilkår 

Tilskudd til regionale miljøtiltak kan innvilges 
til foretak som er berettiget 
produksjonstilskudd jf. forskrift 19. desember 
2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket. 

I tillegg kan beitelag som er registrert som 
samvirkeforetak i Enhetsregisteret, eller er 
registrert som forening organisert i tråd med 
samvirkeprinsippene i samvirkeloven §1, 
søke tilskudd til drift etter §10. 

§ 4 Regionalt miljøprogram 

Se forrige foil…

§ 5 Søknad

Foretak som søker tilskudd skal benytte 
elektronisk søknadsskjema fastsatt av 
Landbruksdirektoratet.

Søknadsfristen er 15. oktober. Søknads-
opplysningene kan endres inntil 14 dager 
etter søknadsfristen.

Nasjonal forskrift for regionale 
miljøtilskudd, utkast

Arbeidsnotat til FM-embetene, 02.03.18

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

§ 1 Formål

Regionale miljøtilskudd skal bidra til 
gjennomføring av miljøtiltak i 
jordbruket tilpasset ulikheter i regionale 
miljøutfordringer, driftsforhold og 
prioriteringer. 

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder i hele landet. 



§ 8 Beite eller slått av verdifulle 
jordbrukslandskap 

…beite eller slått av jordbruksarealer 
innenfor verdifulle områder utvalgt av 
fylkesmannen. 

Arealet skal kvalifisere til areal- og 
kulturlandskapstilskudd etter forskrift om 
produksjonstilskudd mv. § 4 første ledd.

..utmåles per dekar. 

Tiltaksklasse: slått, beite. 

§ 9 Skjøtsel av åkerholmer og 
gårdsdammer

…slått, rydding eller beiting av 
åkerholmer og rundt gårdsdammer. 
Skjøtselen skal hindre gjengroing rundt 
gårdsdammer og opprettholde et åpent 
preg på åkerholmer.

Arealet skal ikke gjødsles. 

..utmåles per stykk. 

Tiltaksklasse: gårdsdammer, åkerholmer. 

Kapittel 2 Kulturlandskap

§ 6 Slått av bratt areal 

…slått av overflatedyrka eller fulldyrka 
areal med hellingsgrad brattere enn 1:5. 
Arealene skal høstes ved slått. Arealet 
skal ligge med grasdekke gjennom 
vinteren.

Tilskuddet utmåles per dekar. 
Tiltaksklasse: hellingsgrad 1:3, 1:5.

§ 7 Beiting av prioriterte områder i 
kulturlandskapet  

…beiting av prioriterte områder utvalgt av 
fylkesmannen. Områdene kan omfatte 
både innmark og utmark. Beitingen skal 
ivareta kulturlandskapskvalitetene på 
arealer som tradisjonelt er benyttet til 
jordbruksdrift.

…utmåles per dyr. 

Tiltaksklasse: storfe/hest, sau/geit



Slåtten skal foretas etter blomstring med 
lette maskiner, og kun med skjærende 
redskap. Graset skal fjernes etter tørking. 
Arealet skal ikke jordarbeides, gjødsles 
eller sprøytes med plantevernmidler.

..utmåles per dekar. 

Tiltaksklasse: slåttemyr, slåttemark.

§ 12 Skjøtsel av styvingstrær

…styving av trær. Tilskuddet gis for det 
året treet blir styvet, og ikke oftere enn 
hvert femte år for de samme trærne. 

..utmåles per tre, samme året treet 
styves. 

§ 13 Beiting eller brenning av utvalgt 
naturtype kystlynghei 

Ikke aktuell her

§ 14 Beite av områder med 
kystlynghei

Ikke aktuell her

§ 10 Drift av beitelag

…drift av beitelag som oppfyller vilkårene i 
§3 annet ledd.   

Beitelaget skal ha minst to aktive 
medlemmer som har dyr på utmarksbeite 
i minst fem uker i løpet av søknadsåret. 

..utmåles per hjemsanka dyr. 
Tiltaksklasser: storfe/hest, sau/geit.

Kapittel 3 Biologisk mangfold

§ 11 Slått av utvalgt naturtype 
slåttemyr eller slåttemark

…slått av areal som i forskrift om utvalgte 
naturtyper etter naturmangfoldloven §3 
nr. 1 er definert som slåttemark, eller §3 
nr. 2 er definert som slåttemyr. Slåtten 
skal gjennomføres slik at naturtypens 
egenart og artsmangfoldet ivaretas eller 
forbedres. 



Kapittel 4  Kulturminner og 
kulturmiljøer
§ 18 Skjøtsel av automatisk fredete 
kulturminner 

…slått, beiting eller rydding av automatisk 
fredete kulturminner etter kulturminneloven 
§4 som ligger på eller grenser til 
jordbruksarealer. Kulturminnet skal være 
registrert i en sentral kulturminnebase. 
Skjøtselen skal bidra til å ivareta og synliggjøre 
kulturminnet. 

Arealet skal ikke jordarbeides, brennes, 
gjødsles eller sprøytes med plantevernmidler.

Det skal ikke brukes tunge maskiner som kan 
skade kulturminnet. Utmåles per dekar. 

§ 19 Skjøtsel av enkeltstående 
kulturminner

…slått, beiting eller rydding av enkeltstående 
kulturminner etter kulturminneloven § 4 som 
ligger på eller grenser til jordbruksarealer. 
Kulturminnet skal være registrert i en sentral 
kulturminnebase. Skjøtselen skal bidra til å 
ivareta og synliggjøre gravminnet. 

Arealet skal ikke jordarbeides, brennes, 
gjødsles eller sprøytes med plantevernmidler. 
Det skal ikke brukes tunge maskiner som kan 
skade kulturminnet. ..utmåles per stykk. 

§ 15 Slått eller beite av biologisk 
verdifulle arealer

…slått eller beite av arealer som er utvalgt 
av fylkesmannen som biologisk verdifulle. 
Skjøtselen skal gjennomføres slik at det 
biologiske mangfoldet ivaretas eller 
forbedres. 

Slåtten skal foretas etter blomstring med 
lette maskiner, og kun med skjærende 
redskap. Graset skal fjernes etter tørking. 
Arealet skal ikke jordarbeides, gjødsles 
eller sprøytes med plantevernmidler.

..utmåles per dekar. 

Tiltaksklasser: slått, beite. 

§ 16 Friarealer for gås i Trøndelag..

§ 17 Tilrettelegging av hekke- og 
beiteområder for fugler

…for å legge til rette for hekking og 
beiting av fugler på eller i tilknytning til 
jordbruksarealer. Grunneier må inngå 
avtale med fylkesmannen om aktuelle 
arealer. 

..utmåles per dekar. 



§ 22 Skjøtsel av kulturhistoriske viktige 
områder 

… beiting, slått eller rydding av 
jordbruksarealer innenfor områder som er 
utvalgt som kulturhistoriske viktige. 

..utmåles per dekar.

§ 23 Drift av enkeltseter 

… drift av enkeltseter hvor hele eller deler av 
melkeproduksjonen til foretaket foregår på 
setra i minst fire uker. 

Melken som blir produsert skal leveres til 
meieri eller videreforedles lokalt. Produksjon 
per døgn skal tilsvare Tines leverandørvilkår for 
henting av melk. 

..utmåles per seter. 

Tiltaksklasser: egen foredling, ikke foredling

§ 24 Drift av fellesseter 

… drift av fellesseter hvor hele eller deler av 
melkeproduksjonen til foretaket foregår på 
setra i minst fire uker. 

Melken som blir produsert skal leveres til 
meieri eller videreforedles lokalt. Produksjon 
per døgn skal tilsvare Tines leverandørvilkår for 
henting av melk. 

..utmåles per seter. 

Tiltaksklasser: egen foredling, ikke foredling

§ 20 Skjøtsel av nyere tids 
kulturminner

… slått, beiting eller rydding langs 
bakkemurer, steingjerder, trerekker langs 
vei og alleér som ligger på eller grenser til 
jordbruksarealer. Skjøtselen skal bidra til 
å ivareta og synliggjøre kulturminnet.

Arealet skal ikke jordarbeides, brennes, 
gjødsles eller sprøytes med 
plantevernmidler. Det skal ikke brukes 
tunge maskiner som kan skade 
kulturminnet.

..utmåles per løpemeter. 

Tiltaksklasser: bakkemurer/ steingjerder, 
trerekker/alleer. 

§ 21 Skjøtsel av rydningsrøyser 

.. beiting eller rydding av rydningsrøyser 
som grenser til jordbruksarealer. 
Skjøtselen skal bidra til å ivareta og 
synliggjøre kulturminnet.

Arealet skal ikke brennes, gjødsles eller 
sprøytes med plantevernmidler. 

..utmåles per stykk. 



§ 27 Innsåing av fangvekst

…innsåing av fangvekster sammen med 
korn, oljevekster, erter eller åkerbønner 
på arealer der det gis tilskudd til ingen 
jordarbeiding. 

Fangveksten skal være godt etablert om 
høsten, og skal ikke være hovedvekst året 
etter at den er sådd.

Arealet skal ikke gjødsles eller sprøytes 
om høsten. 

.. utmåles per dekar. 

§ 28 Fangvekster sådd etter høsting

…ved tilsåing med fangvekster straks etter 
høsting av grønnsaker. 

Arealet skal ikke sprøytes etter 20. 
oktober, og skal ikke gjødsles om høsten. 
Fangveksten skal være godt etablert om 
høsten, og skal ikke være hovedvekst året 
etter at den er sådd.

.. utmåles per dekar.

§ 29 Vedlikehold av fangdam

…vedlikehold av fangdam som er etablert 
på jordbruksareal. Fangdammen skal ha 
tilfredsstillende renseeffekt.   

.. utmåles per dekar.

Kapittel 5 Friluftsliv

§ 25 Vedlikehold av turstier i 
jordbrukslandskapet

…vedlikehold og merking av turstier åpen 
for allmenn ferdsel på eller som grenser til 
jordbruksareal.

.. utmåles per løpemeter.

Kapittel 6 Avrenning til vann

§ 26 Ingen jordarbeiding om høsten

…fulldyrka arealer som ligger i stubb i 
høstsesongen frem til 1 mars året etter. 
Halmen på de arealene som foretaket 
disponerer, skal ikke brennes om høsten.

.. utmåles per dekar. 

Tiltaksklasse: erosjonsklasse 1-4. 



§ 32 Randsone i eng

…å avstå fra gjødsling og sprøyting i soner 
mot vassdrag på arealer hvor det dyrkes 
gras til fôr. Randsonen skal være 
minimum seks meter, og ytterkanten av 
sonen kan ikke være lengre enn 20 meter 
fra vassdraget. 

Randsonen skal høstes ved slått eller 
beiting. Ved fornying må jordarbeiding og 
tilsåing skje innen 1. juli. 

.. utmåles per løpemeter.

§ 33 Gras på arealer utsatt for flom 
og erosjon 

…dyrking av flerårige vekster på områder 
som er særlig utsatte for flom og erosjon. 

Grasdekket må ligge frem til 1. mars 
påfølgende år. Ved fornying må 
jordarbeiding og tilsåing skje innen 1. juli. 

.. utmåles per dekar.

§ 34 Stubb på flomutsatte arealer 

…flomutsatte og vassdragsnære arealer 
som blir lagt i stubb i høstsesongen frem 
til 1. mars påfølgende år. 

.. utmåles per dekar.

§ 30 Grasdekt vannvei

…helårig vegetasjonsdekke i dråg på åpen 
åkerarealer. Vannveien skal ha en bredde 
på minimum seks meter. 
Vegetasjonsdekket må ligge frem til 1. 
mars påfølgende år. Ved fornying må 
jordarbeiding og tilsåing skje innen 1. juli.

..utmåles per løpemeter. 

Tiltaksklasser: korn, potet/grønnsaker.

§ 31 Grasdekt vegetasjonssone

…bruk av varige vekster på åkerareal, 
langs kanten mot vassdrag, eller på tvers 
av fallet i lange hellinger. 

Vegetasjonssonen må ligge frem til 1. 
mars påfølgende år. Ved fornying må 
jordarbeiding og tilsåing skje innen 1. juli.  
Vegetasjonssonen skal ha en bredde på 
minimum seks meter. Vegetasjonssonen 
skal ikke gjødsles eller sprøytes om 
høsten.

Tilskuddet utmåles pr. løpemeter. 
Tiltaksklasser: korn, potet/grønnsaker.



Foretaket skal ha gjødslingsplan og 
skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling. 
..utmåles per dekar. 

§ 38 Spredning av husdyrgjødsel med rask 
nedmoldning 

…nedmolding ved harving eller pløying etter 
overflatespredning. Nedmolding skal skje innen 
to timer etter spredning. 

Det skal minimum spres 5 kg total-N i 
husdyrgjødsla pr daa. Arealet skal høstes eller 
beites etter siste spredning i søknadsåret. 
Foretaket skal ha gjødslingsplan og 
skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling.  
..utmåles per daa

§ 39 Spredning av husdyrgjødsel om våren 
og eller i vekstsesongen

…spredning av husdyrgjødsel om våren eller i 
vekstsesongen. Gjødsla skal være spredt på 
omsøkt areal innen 10 august i søknadsåret. Det 
skal minimum spres 5 kg total-N i 
husdyrgjødsla/daa. Arealet skal høstes eller 
beites etter spredning i søknadsåret. Foretaket 
skal ha gjødslingsplan med skiftenoteringer som 
viser faktisk gjødsling.

..utmåles per dekar. 

§ 35 Direktesådd høstkorn

…direktesåing av høstkorn i stubb. 

Tilskuddet utmåles per dekar.

§ 36 Miljøavtale 

…foretak som inngår miljøavtale for å 
redusere avrenning. 

Fylkesmannen fastsetter hvilke tiltak 
som inngår i miljøavtalen i Regionalt 
miljøprogram. 

Tilskuddet utmåles pr dekar. 
Tiltaksklasser: Trinn 1 og trinn 2. 

Kapittel 7 Utslipp til luft
§ 37 Nedfelling eller nedlegging av 
husdyrgjødsel 

…spredning av husdyrgjødsel ved 
nedfelling eller nedlegging. 

Det skal minimum spres 5 kg total-N i 
husdyrgjødsla per dekar. Arealet skal 
høstes eller beites etter siste spredning 
i søknadsåret.



§ 45 Mekanisk ugrasbekjempelse 

….mekanisk ugrasbekjempelse i radkulturer. 
Det er ikke tillatt å benytte kjemiske 
ugrasmidler før høsting, unntatt ved 
nedsviing av potetris. 

Arealer som Debio har klassifisert som 
karensareal eller økologisk drevet areal er 
ikke tilskuddsberettiget.

Tilskuddet utmåles per dekar.

§ 46 Flamming

…kan gis tilskudd til flammebehandling i 
radkulturer. Det er ikke tillatt å benytte 
kjemiske ugrasmidler før høsting. 

Arealer som Debio har klassifisert som 
karensareal eller økologisk drevet areal er 
ikke tilskuddsberettiget.

Tilskuddet utmåles pr dekar.

§ 40 Tilførselsslanger

…bruk av tilførselsslanger ved 
spredning som et tillegg til tilskudd 
etter §§ 37, 38 eller 39. 
Fylkesmannen bestemmer hvilke tiltak 
tilleggstilskudd skal gis til. 

..utmåles pr. dekar

Kapittel 8 Plantevern

§ 44 Ugrasharving

…ugrasharving i korn og frø til 
modning. Det er ikke tillatt å benytte 
kjemiske ugrasmidler før høsting, 
unntatt sprøyting mot floghavre og 
hønsehirse og nedsviing av oljevekster 
og åkerbønne. 

Arealer som Debio har klassifisert som 
karensareal eller økologisk drevet areal 
er ikke tilskuddsberettiget.

Tilskuddet utmåles per dekar.



3. Evaluering

Oppdrag fra L-dir. februar 2017

Faglige momenter:

 Erfaringer med prioritering/ utvelgelse av områder

 Erfaringer med innpassing i menyen – hvordan få 
det til å fungere bedre?

 Mulige endringer i menyen for forenkling og 
målretting?

 Krav og føringer som kan ivaretas på nasjonalt 
nivå, og hvilke miljøhensyn som krever regional 
tilpassing

Forvaltningsmessige momenter:

 Erfaringer med utforming av tiltak. Samsvarer 
benevnelser og beskrivelser av tiltak mellom RMP 
og RNP?

 Erfaringer med veiledn. og retningslinjer fra L-dir.

 Behov for flere/detaljerte retningslinjer for 
forvaltningen av miljøprog.? F.eks. kriterier for valg 
av beitelag, retningslinjer for avkortinger mm.



Tap av jordkarbon – dårlig 
jordstruktur

Forskningsresultater tyder på at jordtype, og jordas 

innhold av organisk materiale, har stor betydning for 

hvor lett den eroderer vekk under og etter nedbør, og 

havner i vann og vassdrag. I tillegg til at 

vannhusholdning og gassutveksling blir bedre, oppnås 

høyere og mer årssikre avlinger og redusert lekkasje av 

næringsstoffer. 

FMBU har derfor innført støtteordninger for 

tiltak/driftsmetoder som øker jordas innhold av 

organisk materiale der dette anses nødvendig, slik at 

jordas evne til å tåle nedbør blir bedret.

Klimatiltakene fikk en styrket oppmerksomhet i slutten 

av programperioden. Siste tilvekst av ordninger her er 

tilskudd til bruk av gårdskompost. 

Formålet med ordningen er å bedre jordstrukturen og 
øke det organiske innholdet i dyrka mark ved tilførsel 
av kompost. Ordningen skal stimulere til at 
husdyrgjødseltalle/strøblanda husdyrgjødsel brukes 
som gjødsel- og jordforbedringsressurs. Tilskudd til 
bruk av kompost kan kombineres med tilskudd til 
bedret jordstruktur i et «jordvelferdsår» (samme areal)

For å kunne nå målet om økt 
matproduksjon i tråd med årlig 
nasjonal befolkningsvekst, erfarte vi at 
den gradvise reduksjonen i avling 
kunne skyldes dårlig jordstruktur som 
følge av økt mekanisering med tunge 
landbruksmaskiner.

Fokuset på matjord og god 
jordstruktur pekte på at dårlig 
jordstruktur og kritisk lavt organisk 
innhold etter et par generasjoner med 
ensidig planteproduksjon, var en av de 
mest kritiske negative faktorene som 
også gir større avrenning av 
næringsstoffer og erosjon i tillegg til et 
stort klimagasstap.



Optimal gjødsling i vekstsesongen 

•

Planter innenfor samme areal utvikler seg 
ulikt avhengig av vær, jordkvalitet og -type, 
næringstilgang, sol/skygge og andre 
forhold. Delt gjødsling i løpet av 
vekstsesongen forsøker å tilpasse 
tilførselen av næring til plantenes utvikling 
og behov. Det er utviklet ulike 
måleinstrumenter for å kunne måle 
plantenes behov for næring i løpet av 
vekstsyklus.

FMBU gir tilskudd til arealer hvor det 
brukes utstyr til gjødsling som måler 
plantenes behov for næring, og automatisk 
tilpasser gjødslingsmengden til dette. 
Støtteordningen kan etter hvert tenkes 
utvidet til å stimulere bruk av annen 
teknologi i landbruket, f.eks droner og 
roboter



Oversikt over 
miljøvirkemidler

Sentrale okonomiske virkemidler 

• Produksjonstilskudd (PT) i 2016 

 Kulturlandskapstilskudd: 78 mill. kr i 2016 

 Arealtilskud: 87 mill. kr i 2016 

 Tilskudd til dyr på utmarksbeite: 20,7 mill.kr i 2016 

 Tilskudd til dyr på beite: 16,4 mill.kr i 2016 

 Økologisk tilskudd: 5,6 mill. kr i 2016

 Dreneringstilskudd: 12 mill. kr i perioden – 2,4 mill. 
kr ubrukt i 2016 

Regionale virkemidler 

 RMP- tilskudd: 91 mill. kr i perioden – herav 22 
mill. kr i 2016 

 SMIL-tilskudd: 26,6 mill. kr i perioden – herav 6 
mill. kr i 2016 

 Utvalgte kulturlandskap: 3,7 mill. kr i perioden –
herav 880.000 kr i 2016 

 Klima- og miljømidler: 390.000 kr i 2016 

 Foregangsfylke, kunnskap om jord og jordkultur: 
10,450 mill. kr (2010-2016) 

De nasjonale virkemidlene betyr 
klart mest - med ca 242 millioner 
kr i 2016, mens de regionale 
midlene utgjør ca 31 millioner kr i 
2016. 

De regionale midlene spisses mot 
spesielle miljøutfordringer i fylket 
og skaper engasjement og gode 
miljøholdninger hos bønder, 
rådgiving og landbruksforvaltning. 

Sentrale forskrifter

Vannforskriften.

Div. jordbruksforskrifter:

• gjødslingsplanlegging

• organiske gjødselvarer

• Plantevern

• miljøkrav i søknad om 
produksjonstilskudd. 



Regionale 
miljøtilskudd 

• Regionale miljøtilskudd 
har i gj.snitt ligget på 
1355 søknader - 52,5% 
av PT-søknadene i 
perioden 2005-2012. 

• I Buskerud er det mål 
om å bruke omtrent like 
mye penger på kultur-
landskaps- og forurens-
ningsordningene. 

• Nå brukes det mer på 
avrenningstiltakene. 

• Det stemmer godt med 
at avrenning av jord og 
næringsstoffer til 
vassdrag og kyst har 
vært prioritert som 
viktigere av sentrale 
myndigheter. 

Kulturlandskap
• Formålet med kulturlandskapstilskuddene er å 

redusere gjengroingen som reduserer verdien av 

kulturlandskapet. Beitedyr og riktig beitetrykk er 

sentralt. 

• Tilskuddet skal bidra til å opprettholde slått og 

beite og hindre gjengroing av dyrka arealer i dal-

og fjellbygdene i Buskerud. 

• Buskerud sliter med nedgang i antall beitedyr. 

Hovedmålsetting er i størst mulig grad å motvirke 

denne utviklingen og om mulig få snudd den slik at 

antall beitedyr øker. 

• Det er nødvendig at arealene beites gjennom hele 

sommeren og ikke bare benyttes som  vår- og 

høstbeite. 

• Utnytte beite i utmark, redusere tapet av dyr på 

utmarksbeite og fremme/opprettholde de særegne 

kulturlandskapene på utmarksbeitene. 

• 92 % av småfeet og 48 % av storfeet i fylket er 

med i organisert beitebruk. I beiteåret 2011 hadde 

ordningen 635 medlemmer fordelt på 29 beitelag. 

Det ble sluppet ca. 30 000 søyer, 54 300 lam og 5 

250 storfe på utmarksbeite. 





Biologisk mangfold 

Ordningene har fokus på å opprettholde verdifull kulturmark med et rikt plante- og 
dyreliv i beite- og slåttemark

.
Kulturminner og kulturmiljøer 
Opprettholde og gjenoppta tradisjonell seterdrift med melkeproduksjon. Seterdrift skal 
gjennom beiting med husdyr bidra til å vedlikeholde kulturlandskapet i seterområ̊der. 
Vi har et økende antall setre ute av drift. (230 i 1995 – 90 i 2016).  



Avrenning til vassdrag 

Andelen utsatt jordarbeiding av kornarealet har 
hatt en nedgang med 5 prosentpoeng i 
perioden 2013 – 2016. Sammenliknet med 
perioden 2002 – 2012 er andelen nesten 
halvert. 

Dette er svært bekymringsfullt men kan til dels 
forklares med årlige variasjoner i værforholdene 
for såing av høstkorn fra år til år. Det ser også ut 
til at våte sesonger med mye kjøreskader fører 
til mere høstpløying for å «reparere 
kjøreskadene». 

En stor differensiering av tilskuddssatsene med 
lav sats til liten erosjonsrisiko og relativt store 
forskjeller på satsene opp til en høy sats for 
meget stor erosjonsrisiko har totalt sett slått 
uheldig ut ettersom mye areal i liten og middels 
erosjonsrisikoklasse har blitt høstpløyd igjen. 
Når plogen først tas i bruk igjen så pløyes gjerne 
resten av jordene også. 

”Endret jordarbeiding” er det tiltaket i 
landbruket som har gitt størst effekt på 
reduksjon av næringsstoffer i forhold til 
krav i Nordsjøavtalen. 

Det er først og fremst et tiltak for å 
redusere erosjon og partikkelavrenning av 
fosfor, men tiltaket har også gitt en 
betydelig reduksjon i nitrogenavrenningen 
(0,5-1,0 kg N/da) 

I Buskerud vil det i praksis si vårpløying 
uten jordarbeiding om høsten da de 
direktesådde arealene er små. Imidlertid 
ser vi også at grasdekte vannveier og 
vegetasjonssoner som har riktig utforming 
og er korrekt plassert i praksis gir god 
effekt i forhold til å holde jorda på jordet 
og hindre avrenning vann og vassdrag –
også ut gjennom vekstsesongen.



• Viktigst er kanskje problemer med jordarbeiding til rett tid når svært store 
arealer skal vårpløyes. 

• Redusert høstkorndyrking vil redusere den totale kornproduksjonen fordi 
høstkornavlingene er høye. 

• Tilskuddssatsene må økes i de to laveste erosjonsrisikoklassene for at 
bøndene skal vårpløye større arealer.



Ordningen ble innført fra 1991 som et viktig tiltak for å hindre arealavrenning. 
Allerede i 1994 hadde Buskerud 132 092 daa, eller 52,4 % av kornarealet i 
stubb. 



Plantedekke utover hovedvekst

Tilskudd til fangvekster 
ble innført fra 1996 som et av flere tiltak 
for å redusere nitrogenavrenningen. 
Tiltaket er å så undervekster i korn om 
våren. Etter høsting av kornet fortsetter 
underveksten å vokse og forbruker 
overskudd av nitrogen. Underveksten 
bidrar til redusert utlekking av 
næringssoffer, enda sterkere binding av 
jordpartikler og til å redusere erosjonen. 
Arealet med fangvekster har ikke vært 
særlig omfattende i Buskerud. Størst 
tilskuddsareal hadde vi i 2002 med 14 556 
daa. Ordningen gjelder for korn-, 
grønnsaks- og potetarealer. Ettersom 
dette er arealer som heller ikke 
jordarbeides om høsten, bør det vurderes 
om dette tilskuddet skal komme i tillegg 
til utsatt/redusert jordarbeiding.

Grasdekte vannveier og 
vegetasjonssoner 

Grasdekte vannveier er svært •

viktig for å redusere avrenningen, 
men har praktiske ulemper for 
bonden. 

De grasdekte vannveiene reduserer •

erosjonen i hele lengden, og 
beskytter åkeren mot erosjon også 
ut gjennom vekstsesongen. 
Vegetasjonssoner har virkning 
først og fremst der vann renner 
over kanten av jordet/bekken og 
der vannet renner langs 
vegetasjonssonen. Det vil si at 
store deler av vegetasjons-sonene 
bidrar lite til redusert erosjon. 

De siste årene har tilskuddet til •

grasdekte vannveier økt fra 15 
kr/m til 50 kr/m uten at det har 
gitt noen stor økning i 
oppslutningen. 



Tiltak i 
prioriterte 
områder



Tiltak i uprioriterte områder



Utslipp til luft

Fylkesmannen i Buskerud og Landbruksrådgivingen har økende fokus på 
nedgangen i organisk materiale i jord ved ensidig åpen åker. Det reduserer 
jordas fruktbarhet, robusthet og produksjonsevne på sikt. Men det fører også til 
uønsket utslipp av CO2 til luft. Tiltak som fangvekster, pionerblanding (spesiell 
grønngjødsling), vekstskifte og kompost øker opptaket av karbon i jord. 



Plantevernmidler

Ugrasharving i korn er lite praktisert i konvensjonelt landbruk. Det er først og fremst 
åkerbønner som blir ugrasharvet. Det er et noe større omfang av hypping/radrensing uten 
bruk av ugrasmidler i grønnsaker. En del av arealet er salat der ikke er aktuelt å bruke 
ugrasmidler. Sammen med arealene som flammes/dampes utgjør dette et betydelig 
grønnsaksareal som har redusert bruk av kjemiske plantevernmidler som følge av 
ordningene. Men mesteparten av tilskuddet til flamming går til noen få, store 
grønnsaksprodusenter som har vært «vinnerene» ved dreiningen av jordbruksstøtten over 
mot større produsenter.

Forbruket av plantevernmidler er lite endret i perioden i Norge; sannsynligvis heller ikke i 
Buskerud. Miljørisikoen av plantevernmidler ute i naturen er ikke redusert. Begrenset utvalg 
av midler i grønnsakskulturer og fare for resistensutvikling fører til økt bruk av 
plantevernmidler i noen kulturer. Målet om økt matproduksjon kan bidra til økt bruk av 
plantevernmidler.



• I jordbruksoppgjøret 2017, nedsatt 
en partssammensatt arbeidsgruppe 
- gjennomgang av eksisterende 
støtteordninger til klimatiltak på 
gårdsnivå til jordbruksoppgjøret 
2018, jf. Prop. 141 S (2017-2018). 

• Arbeidsgruppa: representanter fra 
Landbruks- og matdepartementet, 
Finansdepartementet, Klima- og 
miljødepartementet, Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og 
småbrukarlag

• Oppsummerer eksisterende 
støtteordninger over jordbruks-
avtalen, og gir anbefalinger om 
hvordan innsatsen for reduserte 
klimagassutslipp på gårdsnivå kan 
styrkes og målrettes ytterligere.



Arbeidsgruppas anbefalinger

Tiltak i husdyrproduksjonen: 

• Videre utvikling av kunnskapsgrunnlaget innen fôringstiltak, avlstiltak mv. for å 
reduserte metanutslipp fra drøvtyggere 

• Utslippsreduksjon i husdyrholdet ses i sammenheng med jordbr. øvrige avlsarbeid

• Sentrale ordninger for kunnskapsgrunnlaget: Forskningsmidlene og Avlstiltak over 
jordbruksavtalen, Klima- og miljøprogrammet, og Innovasjon Norges virkemidler

Arealtiltak: 

• Formålet er å øke produktiviteten og å forbedre vannmiljø 

• Drenering/fangvekster/vårpløying i kombinasjon gir betydelig utslippsreduksj. 

• Kan i liten grad målrettes ytterligere for red. klimagassutslipp og økt C-
binding 

• Dagens arealtiltak har en liten positiv tilleggseffekt (sammenlignet med andre 
utslipp i jordbrukssektoren) på redusert utslipp av lystgass ved avrenning

• Bedre agronomi bidrar til økt produktivitet og reduserte utslipp, som 

• primært ses i utslippsregnskapet som redusert forbruk av mineralgjødsel

• Bedre utnyttelse av næringsstoffene redusere lystgasstapene og gir økt 
karbonbinding, som begge er vanskelig å kvantifisere. 

• Tiltak og virkemidler som kan fremmer en bedre agronomisk praksis, bør 
prioriteres. Drenering er et sentralt tiltak i en slik sammenheng.  



Arbeidsgruppas anbefalinger, forts

for miljøvennlige spredemetoder: 

• Høyere prioritering av støtte til disse     
kan gi positive klimaeffekter 

• Reduksjon av klimagassutslipp 
bør inn i formålet med støtteordn.

• «Nedlegging» og «nedfelling» er de mest effektive tiltakene

• I store deler av landet er investering i slikt utstyr for dyrt, 

• der vil «rask nedmolding» og «spredning i vår-/vekstsesong» 
bedre stimulere spredepraksis som gir reduserte utslipp. 

for gjødsellagertiltak: 

• vurdere tilskudd til større lagerkapasitet for husdyrgjødsel

• innenfor SMIL eller IBU (INs invetseringsstøtte for driftsbygninger) 
i større grad bør gjøres for dekke til gjødsellager. 

• Krav til lagerkapasitet og spredetidspunkt inngår i revideringen av 
gjødselvareforskriften. Dette arbeidet er ennå ikke sluttført. 



Vurderingsmatrise for støtteordninger 
med klimaeffekt på gårdsnivå 

Utgangspunkt 
for 
arbeidsgruppas 
vurderinger om 
hvorvidt  
eksisterende 
støtteordninger 
kan bli styrket 
og målrettet for 
å øke innsatsen 
for reduserte 
klimagassutslipp 
på gårdsnivå

Fargekoden er " 
Jo mørkere, jo 
mer gunstig": 
Lysegrå – grå –
mørkegrå



3. Regionalt tiltaksprogram 
(hjemmel vf§25)

• Oversikt over 
hovedutfordringer 

• Oversikt over relevante tiltak 
for å nå miljømålene: 

– Forebyggende tiltak 

– Tiltak for å bedre tilstanden 

• Oppsummerer relevante tiltak 

• Prioritering av tiltak 

• Årlig rapportering til 
vannregionmyndigheten 

– Dette følger ikke av vf, viktig 
for å følge opp 
sektormyndig-heter med 
ansvar for tiltak. 

4.2 Utfordringer for vannmiljøet…

4.2.2 Forurensningssituasjonen 
… ustabile vintre, større variasjoner og 

kraftigere nedbørepisoder vil kunne gi økt 

avrenning og erosjon og økte tilførsler av 

næringsstoffer og partikler til både 

vassdrag og kystvann. …økt nedslamming 

i elver, utløpet av elvene og i de nære 

kystområdene. …utvasking av miljøgifter. 

Høyere temperaturer påvirker transport, 

omsetting , effekt av næringsstoffer og 

miljøgifter. … forsterker 

forurensningssituasjonen … 

Hyppigere og kraftigere styrtregn … 

kapasiteten i avløpsnett. Kraftige regnskyll 

… oversvømmelser og problemer med 

overvann i bebygde områder. 

Endringer i avrenningsmønster og høyere 

temperatur … økologiske konsekvenser 

…økt tilførsel av næringsstoffer gir større 

risiko for algeoppblomstring i innsjøer og 

elver. Undersøkelser viser økte 

humusverdier i innsjøer på Østlandet. 



RMP & SMIL

• Regionale miljøtilskudd for 
jordbruket

• Spesielle miljøtiltak i jordbruket 
Kommunale planer for prioritering 
og bruk av SMIL-midlene 

- Strategiplaner (4 årige) 

- Tiltaksstrategier (årlige) 

• Fylkesmannen påser at 
kommunenes tiltaksstrategier 
har sammenheng med RMP-
ordningene. 

• Helhetlig satsing på 
miljøtiltak lokalt, 
tiltaksstrategiene og RMP må 
ses i sammenheng 

• RMP-ordningene; krav om 
plan for tiltaket

– SMIL-tiltak kan være en 
naturlig del av tiltaket i en 
oppstartsfase, 

– mens årlig vedlikehold 
inngår i RMP 



5.2 Jordbruk 

• Diffus avrenning og utslipp fra punktkilder må 
begrenses 

• Mange dilemmaer/prioriterte temaer: økt 
matproduksjon, levende bygder, 
kulturlandskap og landbruksbasert reiseliv 

• Kommunene er sektormyndighet, FM og K har  
midler til tiltak i landbruksforetakene for å 
redusere forurensninger til vann og vassdrag 

• Jordbrukstiltakene i regionalt tiltaksprogram 
finansieres i stor grad gjennom SMIL og RMP

• Riktig nivå på satser for vegetasjonssoner, 
endret jordarbeiding, grøfting og 
hydrotekniske tiltak er viktig for å stimulere til 
prioritert tiltaksgjennomføring. 

• Behov og satser drøftes regionalt og lokalt. 

• Kommunene følger opp sine juridiske 
virkemidler som sektormyndighet og 
prioriterer veiledning til landbruksnæringen 
for å øke kunnskapen om hvordan 
forurensningstilførslene kan reduseres. 

VR anbefaler  
kommunene og 
FM å prioritere 
tiltak i flg VO: 

• Numedalslågen 

- s. Kongsberg 

• Eikeren 

• Lierelva 

• Tyrifjorden 

• Breiangen vest 

• Drammenselva

• Simoa



6.3 Risiko for ikke å 
oppnå miljømål

Modellering av miljøtil• -
standen i 2021 i fht 
dagens miljøtilstand

Vesentlige påvirkninger •
inngår i vurderingen

Vf som vurderes til risiko •
skal følges opp konkret 
gjennom planperioden:

regionalt tiltaksprogram

overvåkingsprogrammet

sektormyndighetenes 

saksbehandling, 
vurdering og vedtak om 
tiltaksgjennomføring


