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Gi innspill til utvikling av regionalt miljøprogram ( RMP ) for jordbruket i 

Nordland 2023 - 2026 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Strategien Regionalt miljøprogram (RMP) for jordbruket i Nordland skal nå rulleres for perioden 

2023–2026. Samtidig skal Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, oppdateres 

i samsvar med instruks fastsatt av Landbruksdirektoratet, og føringene som vedtas i ny RMP.  

 

Innspill til arbeidet med rullering av strategien (RMP) og forskriften kan innen 15.10.2022 

sendes som e-post til sfnopost@statsforvalteren.no, eller som brev til Statsforvalteren i 

Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Merk innspillet med j.nr. 2022/2674. 

 

I november 2022 vil utkast til ny RMP og forskrift bli sendt på ordinær 3 måneders høring. De 

endelige dokumentene skal vedtas av Statsforvalteren innen 01.04.2023. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Strategi og tilskuddsordning: 

 

RMP for 2023-2026 skal definerer de regionale miljøutfordringene og velge ut hvilke tiltak 

(tilskuddsordninger) som skal være tilgjengelige under regionale miljøtilskudd i jordbruket.  

 

Hvilke tiltak som fylkene kan velge mellom er fastsatt av Landbruksdirektoratet i en «meny» i Instruks 

for regionale miljøtilskudd 2023-2026, se lenke under. Fylket har ikke anledning til å gi miljøtilskudd til 

andre tiltak enn de som er beskrevet i denne instruksen.  

 

Vilkårene for gjennomføringen av de enkelte tiltakene fastsettes av Statsforvalteren i en revidert 

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Nordland, og med virkning fra og med 

søknadsomgangen 2023.  

 

 

 

mailto:sfnopost@statsforvalteren.noi


  Side: 2/5 

 

Vi ber nå spesielt om innspill på disse spørsmålene:  

 

1. Hvilke miljøutfordringer bør prioriteres opp/ned i strategien regionalt miljøprogram (RMP) for 

Nordland i perioden 2023-2026? 

2. Bør dagens tiltak (tilskuddsordninger) under regionale miljøtilskudd (se lenke under) videreføres 

eller ikke?  

3. Er det andre tiltak som er nevnt i Instruks for regionale miljøtilskudd 2023-2026 (se lenke under) 

som også bør tas i bruk i Nordland? 

 

Aktuelle lenker 

Gjeldene regionalt miljøprogram for Nordland 2019-2022 

Regionale miljøtilskudd i jordbruket, søknadsomgangen 2022  

Instruks for regionale miljøtilskudd 2023-2026 (Landbruksdirektoratet) 

Nasjonalt miljøprogram for 2023-2026 (Landbruksdirektoratet) 

 

 

Videre framdriftsplan for rulleringen av RMP (og forskriften): 

 

Når Involverte Hva 

26.-27.09 2022 

(Bodø) 

28.-29.09 2022 

(Mosjøen) 

Statsforvalteren 

kommunene 

Informasjon på kompetansesamlingene om 

rullering av regionalt miljøprogram (RMP) 

15.10.2022 kommunene 

fylkeskommunen 

landbruksrådgivinga 

andre 

Frist for innspill til arbeidet med ny RMP 

03.11.2022 Statsforvalteren 

Landbruksforum Nordland 

Høringsutkast for ny RMP og forskrift 

drøftes med faglagene og andre  

november 2022 

– februar 2023 

kommunene 

fylkeskommunen 

landbruksrådgivinga 

andre 

Høring av utkast til RMP 2023-2026 og 

forskrift for miljøtilskudd fra 

søknadsomgangen 2023 

 

2. halvdel av 

mars 2023 

(dato fastsettes 

seinere) 

Statsforvalteren 

Landbruksforum Nordland 

Høringsinnspill og ev. justert forslag til ny 

RMP og forskrift drøftes med faglagene og 

andre 

Innen 

01.04.2023 

Statsforvalteren RMP for 2023-2026 og forskrift for søknads-

omgangen 2023 vedtas. 

Informasjonsmateriell for 

søknadsomgangen 2023 publiseres 

 

 

Mer om bakgrunnen for arbeidet: 

 

Gjeldende Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland (RMP) er for perioden 2019-2022. Når 

denne strategien nå skal rulleres, skal dette skje i samsvar med Nasjonalt miljøprogram 2023-2026 og 

regionale miljøutfordringer.  

https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/landbruk-og-reindrift/Naringsutvikling/nytt-bygdeutviklingsprogram-for-nordland/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/landbruk-og-reindrift/Miljotiltak/sok-om-regionale-miljotilskudd-i-jordbruket-2022/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-i-jordbruket-rmp
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/rapporter/Nasjonalt%20Milj%C3%B8program%202023-2026_Rapport%20nr.%2033.2022.pdf/_/attachment/inline/4ad2cb64-81de-4126-b33c-17fb2713e105:c04a0f68cc20d72b45375a0285f881b4f30ec033/Nasjonalt%20Milj%C3%B8program%202023-2026_Rapport%20nr.%2033.2022.pdf
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I fastsettelsesbrevet for Instruks for regionale miljøtilskudd 2023-2026 (datert 07.07.2022) gir 

Landbruksdirektoratet også retningslinjer for Statsforvalterens arbeid med utviklingen av ny RMP.  

 

Instruksen gir samtidig rammene for valg av tiltak under regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP-

tilskudd), og for Statsforvalterens fastsettelse av ny forskrift for miljøtilskudd i jordbruket. 

 

Fra Landbruksdirektoratets fastsettelsesbrev: 

 

1.1 Gjeldende rett 

Hvert fylke skal ha et regionalt miljøprogram, som definerer de regionale miljøutfordringene i 

jordbruket. De regionale miljøprogrammene skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover 

det som er mulig gjennom generelle, nasjonale ordninger. Hvilke tiltak det kan gis tilskudd for blir 

bestemt gjennom regionale miljøprogram. Regionale miljøtilskudd er en tilskuddsordning som 

forvaltes av statsforvalteren. Kommunen er vedtaksmyndighet. 

 

Statsforvalteren bestemmer gjennom de regionale miljøprogrammene, i samråd med et regionalt 

partnerskap bestående av næringsorganisasjonene på fylkesnivå, hvilke miljøtiltak som skal 

prioriteres. I instruks for regionale miljøtilskudd er alle tiltak statsforvalterne kan velge å gi tilskudd 

for er bestemt i en forskriftsmal. I hver tiltaksbestemmelse er det angitt nasjonale vilkår. Samtidig er 

det bestemt hvilke regionale tilpasninger statsforvalterne skal gjøre og hvilke tilpasninger 

statsforvalterne kan gjøre. Instruksen gir også generelle føringer for oppbygging av forskriftene. Basert 

på dette utarbeider statsforvalteren en regional tilskuddsforskrift. 

 

Første versjon av instruks for regionale miljøprogram ble fastsatt 23.11.2018. Siden fastsettelsen har 

det vært gjort enkelte justeringer i vilkårene, og tiltaket Klimarådgiving ble innført i 2021. 

 

Rullering av lokale tiltaksstrategier: 

 

I 2023 skal kommunene rullere de lokale retningslinjene/tiltaksstrategiene for Tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlene). Dette arbeidet skal ta utgangspunkt i RMP for 2023-2026, samt 

lokale utfordringer og prioriteringer. Oppdaterte lokale strategier skal ha virkning for perioden 2024-

2027 og være ferdig når kommunen melder inn behov for SMIL-midler for 2024. Det vil bli orientert 

nærmere om dette på kompetansesamlingene som arrangeres for kommunene 26.-27.09 (Bodø) og 

28.-29.09 (Mosjøen), og i eget brev fra Statsforvalteren til kommunene når ny RMP er vedtatt. 

 

 

Med hilsen 

 

Magne Totland (e.f.) 

underdirektør 

  

 

Arne Farup 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 



  Side: 4/5 

 

 

Mottakerliste: 

Nesna kommune Moveien 24 8700 Nesna 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Bø kommune Rådhuset 8475 Straumsjøen 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 Stokmarknes 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Lurøy kommune  8766 Lurøy 

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NORD 

NORGE AVD VADSØ 

Kleiva 8404 SORTLAND 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Sømna kommune  8920 Sømna 

Vågan kommune Postboks 802 8305 Svolvær 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 Brønnøysund 

Dønna kommune  8820 Dønna 

Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske 

Moskenes kommune  8390 Reine 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE Postboks 1485 Fylkeshuset 8048 BODØ 

Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 Rognan 

Sortland kommune Postboks 117 8401 Sortland 

Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk 

Evenes kommune Postboks 43 8539 Bogen i Ofoten 

Hattfjelldal kommune O.T. Olsens vei 3 A 8690 Hattfjelldal 

Leirfjord kommune  8890 Leirfjord 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

NORDLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG c/o Margrethe Figved 

Espenesveien 875 

9311 BRØSTADBOTN 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA 

Rødøy kommune  8185 Vågaholmen 

Træna kommune  8770 Træna 

Vega kommune Gladstad 8980 Vega 

Vevelstad kommune  8976 Vevelstad 

Værøy kommune Postboks 2523 8063 Værøy 

Beiarn kommune Kommunehuset, Nedre 

Beiarveien 906 

8110 Moldjord 

NORDLAND SAU OG GEIT v/Anne Kari Snefjellå 

Snefjellåveien 264 

8616 MO I RANA 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 Leknes 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Bodø kommune Postboks 319 8001 Bodø 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 Hamarøy 

SAMEDIGGI / SAMETINGET Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Røst kommune  8064 Røst 

Steigen kommune Rådhuset 8281 Leinesfjord 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 Lødingen 

Flakstad kommune  8380 Ramberg 

Grane kommune Rådhuset 8680 Trofors 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 Korgen 
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NORGES BONDELAG AVD NORDLAND 

BONDELAG 

Postboks 383 8001 BODØ 

Sørfold kommune Strandveien 2 8226 Straumen 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 Sandnessjøen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


