
       
       
E-postadresse: 
sfvtpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2076 
3103 Tønsberg 

 Besøksadresse: 
Grev Wedels gate 1, 
3111 Tønsberg 

 Telefon: 33 37 10 00 
www.statsforvalteren.no/vt 
 
Org.nr. 974 762 501 

 

  Vår dato:  Vår ref: 

  23.11.2022  2022/6726 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  «RefDato»  «Ref» 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Everdien van Weeghel, 35 58 62 61 
  
 
 
  

«Mottakernavn» 
«Adresse» 
«Postnr» «Poststed» 
«Kontakt» 
 

  

 

Høring av endringer i RMP-forskrift for Vestfold og Telemark 

 
Statsforvalteren sender på høring forslag til endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd i 
jordbruket i Vestfold og Telemark.  
 
Instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket gitt av Landbruksdirektoratet legger rammene for 
forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark. 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: 
 
Fremme miljøgoder: 
Ivareta kulturlandskap  
Ivareta biologisk mangfold 
Ivareta kulturminner og kulturmiljøer 
Ivareta friluftsliv 
 
Redusere miljøbelastning: 
Redusere avrenning til vann  
Redusere utslipp til luft  
Redusere bruk av kjemiske plantevernmidler 
Fremme jord og jordhelse (nytt tema fra 2023)  
Fremme miljøavtale og klimarådgiving  
 
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. 
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Høringsuttalelser må sendes til Statsforvalteren innen 20. januar 2023. 
 
Høringsuttalelser kan merkes med 2022/6726 og sendes elektronisk til 
fmvtpost@statsforvalteren.no eller som brev til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Postboks 
2076, 3103, Tønsberg. 
 
Dette brevet sendes til aktuelle høringsinstanser.  
 
Dersom dere har spørsmål ta gjerne kontakt med Everdien van Weeghel på telefon 35 58 62 61 eller 
epost fmteewe@statsforvalteren.no. 
 
Vi er særlig interessert i tilbakemeldinger på følgende punkter, men også resten av 
forskriften: 
 
Kulturlandskap 
Tiltak «Drift av bratt areal»: Nye tiltaksklasser «beiting i kombinasjon med beitepussing (1:5 og 1:3)» 
er foreslått. Ordningen var ment å gi tilskudd til arealer med trua arter, men traff dårlig. 
Tilskudd til «Skjøtsel av trua naturtyper» beholdes. 
 
Biologisk mangfold 
Tiltak «Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer» er tatt ut av forskriften etter en lav måloppnåelse i 
perioden 2019-2022. 
 
Tiltak «Soner for pollinerende innsekter»: Omsøkt areal ble i 2021 avgrenset til maksimalt 2000 
meter per foretak. Denne begrensingen har hatt ønsket effekt og vi viderefører denne på soner på 
jordbruksareal.  
Vi ønsker å ta bort kombinasjonsmulighet med vannmiljøtiltak. Det er krevende å få gode 
pollinerende soner på næringsrik jord som dråg og kantsoner mott vann og vassdrag ofte er.  
Vi foreslå å utvide ordningen til også å gjelde soner som grenser til jordbruksareal, og vil avgrense 
dette til maksimalt 200 meter per foretak i første omgang.  
 
Tiltak «Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl» er i forskriften foreslått som et nytt tiltak. 
Tiltaket gjelder tilrettelegging for hekking og beiting av viper på definerte områder, etter en avtale 
med miljøavdelingen hos Statsforvalteren. 
 
Ivareta kulturminner og kulturmiljøer 
Tiltak «Besøksseter» er foreslått som et nytt tiltak i forskriften. Formålet med tilskuddet er å 
stimulere til aktiviteter på setre som formidler kultur og jordbrukstradisjoner. Vi ønsker spesielt 
innspill på de vilkårene som er knyttet til ordningen.  
 
Avrenning til vann 
Statsforvalteren har valgt ut områder som er prioritert for høyere satser for avrenningstiltak, såkalte 
«prioriterte områder». Statsforvalteren definerer alt areal under marin grense som prioritert 
område. Denne definisjon er uendret sammenlignet med forrige periode (2019-2022). Vi ønsker 
spesielt innspill på denne definisjon. 
 
Tiltak «Gras på arealer utsatt for flom og erosjon» er avgrenset til arealer utsatt for erosjon med 
følgende krav: «Tilskuddet gjelder for kornområder i erosjonsklasse 3 og 4 og kun i prioriterte 
områder. Foretaket må være berettiget produksjonstilskudd til korn eller annen åpen åkerkultur på 
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minimum 50 dekar det samme året for å kunne motta tilskuddet». Vi ønsker innspill på at dette 
kravet er endret fra 20 dekar til 50 dekar. 
 
Utslipp til luft 
Tiltakene «Nedlegging av husdyrgjødsel» og «Nedfelling av husdyrgjødsel» er fra 2023 to forskjellige 
tiltak med egen tiltaksklasser. Dette er bestemt i nasjonal instruks for RMP. 
 
Jord og jordhelse 
Jord og jordhelse er et nytt miljøtema fra 2023. Hovedmålet er å forbedre jordhelse ved tiltak som 
øker moldinnholdet og bedrer jordstrukturen.  
 
Tiltakene «Fangvekst som underkultur» og «Fangvekst sådd etter høsting» er tatt inn under 
miljøtema «Jord og jordhelse». Begge tiltakene har fått to tiltaksklasser, og vi ønsker spesielt innspill 
på vilkårene som er satt for fangveksttiltakene.  
 
Tiltak «Bruk av egenprodusert kompost» er foreslått som et nytt tiltak i forskriften, da kompost er et 
godt jordforbedringsmateriale som kan bidra til økt moldinnhold.  
 
Tiltak «Spredning av biokull» er foreslått som et nytt tiltak i forskriften. Biokull bidrar til en bedre 
vannlagringsevne og er et klimatiltak.  
 
Miljøavtale og klimarådgiving 
Tiltaket «Miljøavtale» stimulerer til at foretak gjennomfører flere miljøtiltak, som i kombinasjon gir 
større miljøgevinst enn enkelttiltak. I denne planperioden er miljøavtale kun tilbudt de som driver 
jord i nedslagsfeltet til Akersvannet (Tønsberg/Sandefjord). Hvis kravene i miljøavtalen er oppfylt 
mottar gårdbrukeren et ekstra tilskudd per dekar i tillegg til RMP-tilskudd til hvert enkelt tiltak. 
 
Vi foreslår i ny planperiode at «Miljøavtalen» skal tilbys gårdbrukere i hele Vestfold og i 
Gjerpensdalen. Grunnen er for dårlige tilstand i vannforekomstene, og fordi jordbrukspåvirkningen 
er stor i disse områdene. I tillegg bidrar denne geografiske avgrensning til en målrettet bruk av 
øremerkede midler som er avsatt i jordbruksoppgjøret for å avlaste Oslofjorden.  
Vi ønsker spesielt innspill på den geografiske avgrensningen for miljøavtale, og foreslåtte krav i 
avtalen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Marianne Lien (e.f.) 
fagsjef 

  
 
Everdien van Weeghel 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg:  

- Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Vestfold og Telemark 
- Instruks for regionale miljøtilskudd 2023-2026 (Landbruksdirektorat) 
- Nasjonalt miljøprogram i jordbruket 2023-2026 (Landbruksdirektorat) 
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Mottakerliste: 
Kommunene i Vestfold og Telemark 
Telemark Bondelag 
Vestfold Bondelag 

   

Telemark Bonde- og Småbrukarlag    
Vestfold Bonde- og Småbrukarlag    
Vestfold og Telemark fylkeskommune    
NLR Viken 
NLR Østafjells 
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