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Høring av endring i RMP forskriften for Oslo og Viken 

1. Innledning 

Statsforvalteren sender på høring forslag til endring i forskrift om regionale miljøtilskudd i 

jordbruket for Oslo og Viken.  

 

Instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket gitt av Landbruksdirektoratet legger rammene for 

forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Oslo og Viken. Instruksen bestemmer utformingen 

av de regionale forskriftene, og er en mal for hvordan forskriftene skal se ut, og hva de skal 

inneholde. Instruksen fastsetter alle tiltak det kan søkes tilskudd for. I hver tiltaksbestemmelse er 

det angitt nasjonale vilkår for at tilskudd skal kunne gis. Samtidig er det bestemt hvilke regionale 

tilpasninger Statsforvalteren kan gjøre og hvilke tilpasninger Statsforvalteren skal gjøre. Det er de 

regionale tilpasningene som nå sendes på høring. 

 

Forskriften hjemler tilskudd til foretak som gjør en ekstra innsats innenfor følgende områder:  

• ivareta kulturlandskap og kulturminner 

• ivareta biologisk mangfold 

• redusere forurensning til vann og luft 

• redusere utslipp til luft 

• plantevern 

• jord og jordhelse (nytt tema i 2023) 

• miljøavtale og klimarådgiving (nytt i 2021).   

 

Endringene som er foreslått vil i hovedsak gjelde 2023 – 2026, med mindre det kommer nasjonale 

endringer, eller dersom vi ser behov for justering. Alle kan svare på høringen.  

 

Høringsuttalelser må sendes til Statsforvalteren innen 5. desember 2022. 

 

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk til sfovpost@statsforvalteren.no eller som brev til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

 

Dette brevet sendes til aktuelle høringsinstanser, se adresseliste på Statsforvalterens hjemmeside. 
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Dersom dere har spørsmål ta gjerne kontakt med Janne Fossum på telefon 32 26 69 12 eller på 

epost fmbujfo@statsforvalteren.no. 

 

Vi er særlig interessert i tilbakemeldinger på følgende punkter, men også resten av 

forskriften:  

 

2.  Tilskudd til soner for pollinerende insekter 

Omsøkt areal ble i forrige forskrift avgrenset til maksimalt 5000 meter per foretak. Denne 

begrensingen har hatt ønsket effekt og vi viderefører denne på soner for jordbruksareal. Vi foreslår 

å utvide ordningen til også å gjelde soner som grenser til jordbruksareal. I tillegg ønsker vi å ta bort 

kombinasjonsmuligheten mot vannmiljøtiltak. Vi ser at det er krevende å få gode pollinerende soner 

på næringsrik jord som dråg og kantsoner mot vann og vassdrag ofte er. Vi ønsker spesielt 

tilbakemelding på forslaget om å avgrense omsøkt areal til maksimalt 200 meter per foretak på 

soner som grenser til jordbruksareal.  

 

3. Besøksseter 

Besøksseter er i forskriften foreslått som nytt tiltak som et tillegg til tilskudd til drift av seter. 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til aktiviteter på setre som formidler kultur og 

jordbrukstradisjoner, samt å stimulere til næringsvirksomhet som kan bidra til mer aktive setermiljø. 

Vi ønsker spesielt innspill på de vilkår som er knyttet til ordningen. 

 

4. Jord og Jordhelse 

Jord og jordhelse er nytt miljøtema fra 2023. Vi har definert hovedutfordringen for jordbruket i Oslo 

og Viken til å være intensiv drift og mye ensidig planteproduksjon. Hovedmålet er å forbedre 

jordhelse ved tiltak som øker moldinnholdet og bedrer jordstrukturen. Av tiltak som er effektive for å 

øke karboninnholdet i jord, er bruk av fangvekster trolig den sikreste og letteste måten å øke 

karbonlagring på korn- og grønnsaksarealene. Det er viktig å bruke plantearter og sorter som er best 

tilpasset norske forhold. Det bør også etterstrebes mest mulig mangfold i fangvekstblandinger. Vi tar 

derfor inn tiltaket fangvekster med høy diversitet i forskriften.  

 

Ett annet tiltak som vil ha effekt over tid er bruk av kompost. God kompost øker moldinnholdet i 

jorda og stimulerer biologisk mangfold i jordsmonnet. Bruk av egenprodusert kompost har blitt ett 

eget tiltak i nasjonal meny, og vi etablerer den som et eget tiltak i forskriften.  

 

5. Tilskudd til miljøavtale 

Vår erfaring med ordningen i inneværende planperiode, er at vi ikke har lykkes med å stimulere til 

oppslutning rundt dette tilskuddet. Formålet med tilskuddet er å stimulere til at foretak 

gjennomfører flere miljøtiltak, som i kombinasjon gir større miljøgevinst enn enkelttiltak. Det 

foreslås store endringer i bestemmelsen. Vi ønsker å stimulere til økt bruk av andre 

jordarbeidingsmetoder enn plog ved etablering av hovedvekst på våren. Vi foreslår også å stimulere 

til økt bruk av fangvekster. Vi mener at ordningen bidrar til å bedre jordhelsen. Vi ber spesielt om 

tilbakemelding på om ordningen bør avgrenses til for eksempel 200 dekar per foretak.  

 

6. Andre endringer i forskriften 

Når det gjelder bestemmelsene § 5 drift av beitelag, § 6 beiting av verdifulle jordbrukslandskap i 

innmark og § 7 beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark, så ønsker vi innspill på om 

varigheten av beite er hensiktsmessig. 
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Vi ønsker også innspill på følgende krav til avgrensing av område i § 19 gras på arealer utsatt for 

flom og erosjon: 

 

Arealet må ligge innenfor et område med regionale miljøkrav eller eiendommens korn og åpen 

åkerareal må være 50 daa til sammen, og arealet må være kartlagt med erosjonsrisikoklasse 2 

med dråg, 3 og 4. 

 

Vi foreslår kantsone i eng som eget tiltak i forskriften under miljøtemaet avrenning til vann. 

 

Regionalt miljøprogram for 2023-2026 for jordbruket i Oslo og Viken 

Vedlagt dette brevet ligger også utkast til Regionalt miljøprogram for 2023-2026 for jordbruket i Oslo 

og Viken. Vi er særlig interessert i tilbakemeldinger på prioriteringer for fordeling av tilskuddsmidler 

til kommunene. Vi ønsker også tilbakemelding på hele miljøprogrammet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Otto Galleberg 

seksjonssjef 

  

 

Lene Karlstad 

seniorrådgiver 

Landbruksavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

1 Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket Oslo og Viken 

2 Regionalt miljøprogram 2023 - 2026 - Høring oktober 

 

 

 

 

Mottakerliste: 

viken@nlr.no    

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

ost@nlr.no    

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Asker kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 
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Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

oppland@smabrukarlaget.no    

ostfold@bondelaget.no    

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Råde kommune Skråtorpveien 2A 1640 RÅDE 

osloakershus@smabrukarlaget.no    

akershus@bondelaget.no    

buskerud@bondelaget.no    

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Krødsherad kommune  3536 NORESUND 

Nannestad kommune Postboks 3 2031 NANNESTAD 

Rakkestad kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

buskerud@smabrukarlaget.no    

innlandet@bondelaget.no    

Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 

Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 HEMSEDAL 

Indre Østfold kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Nesbyen kommune Alfarvegen 117 3540 NESBYEN 

Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO 

ostafjells@nlr.no    

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no    

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Våler kommune Herredshuset, Kjosveien 1 1592 VÅLER I VIKEN 

Ål kommune Tingstugu, Torget 3570 ÅL 

Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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