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Regionalt bygdeutviklingsprogram 
(RBU)

• Regionalt næringsprogram (RNP)

UT - midlene

• Regionalt miljøprogram (RMP)

Nasjonalt miljøprogram – mål/føringer

Fylkesvise forskrifter

Regionalt RMP

Tilskuddsordninger – forurensning, kulturlandskap 
Føringer for kommunale tiltaksstrategier (SMIL )

• Regionalt skog – og klimaprogram (RSK)

Tilskudd – skogbruksplanlegging med MIS

Tilskudd – skogsbilveier



Oppdraget vårt – revisjon av RBU med 
underliggende program – nytt fra 1.1.2019 

• Ett felles RBU med underliggende program innen 
1.1.2019 – utarbeides i samråd med faglagene

• Programmene er strategier

• Regionale føringer kan prioriteres i 
programmene – må ikke gå på tvers av nasjonal 
politikk



Føringer fra LMD

• Mål i nasjonal landbrukspolitikk. FM sitt tildelingsbrev 
2018:

– Økt matproduksjon

– Landbruk over hele landet

– Videreutvikling av lønnsom næringsaktivitet i landbruket

• Bærekraftig og økt produksjon på norske ressurser

• Marked og forbrukernes ønsker

• Konkurransedyktig skog- og trenæring, infrastruktur



Prosess – gjennomført første 
oppstartsmøte

• Styringsgruppe O&A, BU og Øs – avd. dir –
pluss en medarbeider fra hvert embete –
ansvar for RBU

• Arbeidsgrupper – RMP, RNP, RSK 

Ledes av hvert sitt embete

• Involvering av partnerskapet



Rullering Regionalt 
Næringsprogram (RNP)

• Laget for 2013-2016, forlenget ut 2018

• Skal gjelde fra 01.01.2019

• Skal gjelde for:

– Innovasjon Norges bedriftsutviklingsmidler

– Fylkesmannens Utrednings og tilretteleggingsmidler

– Fylkeskommunens midler til Rekruttering og 
kompetanseheving



Eksisterende RNP

• Overordna mål: Buskerud skal minimum 
bidra med sin andel for å nå det 
nasjonale målet med en økning i 
matproduksjonen med 1 % pr år, 
gjennom å sikre og utvikle de 
matproduserende arealene.



Eksisterende RNP – satsinger

• Satsingsområde 1: Matproduksjon
– Mål: Økt matproduksjon: Grønnsaker, frukt, bær, matkorn, 

grovforbasert husdyrproduksjon

– Større andel av produksjon skal nå fram til forbruker

• Satsingsområde 2: Skog og trebruk
– Mål: Primærskogbruket

– Mål: Skogbruksplanlegging med  miljøregistreringer

– Mål: Skogsveier og drift med taubane og hest

– Mål: Trebruk



Eksisterende RNP – satsinger

• Satsingsområde 3: Bygdenæringer
– Mål: Bosetting og aktivitet

– Mål: Bioenergi

– Mål: Videreforedling/lokalmatproduksjon

– Mål: Grønt reiseliv

– Mål: Inn på tunet

– Mål: Næringsutvikling i verneområder

• Satsingsområde 4: Fjellandbruket
– Mål: Fjellandbruket



Eksisterende RNP – satsinger

• Satsingsområde 5: Bærekraftig landbruk
– Mål: Forurensning fra landbruket

– Mål: Kulturlandskap

– Mål: Økologisk landbruk

– Mål: Jordvern

• Satsingsområde 6: Kompetanse og rekruttering
– Mål: Kompetanse og rekruttering

• Sammenheng mellom mål innen flere satsingsområder

• Rapportering, evaluering og rullering



RNP i Buskerud

• Hva er viktig å få med i ny RNP 
for «Viken» fra Buskerud-
kommunene?

-> Kjør debatt!

• Innspill:


