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Høringsbrev forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold  
 
Fylkene Akershus og Østfold har hatt områder med miljøkrav i flere år. Miljøkravene er godt 
innarbeidet og samordnet med tilskudd til regionale miljøtiltak. Vannområder med miljøkrav 
har hatt egne forskrifter, spesifikke for hvert vannområde. Fylkesmannen ønsker nå å 
standardisere kravene, og samtidig innføre én forskrift.  De regionale miljøkravene er også 
utvidet med ett punkt. Det er ikke meningen at alle krav skal gjelde i alle områder. Det vil 
komme tydelig frem i kart, hvilke områder som har hvilke krav.   

   
I 2018 var Regionalt miljøprogram (RMP) på høring. I denne prosessen fikk vi en rekke innspill til 
våre forslag til nye miljøkrav. I et eget notat har vi samlet noen av dem, og forslag til ny 
forskriftstekst er utarbeidet. Forskriftsforslaget, notatet og kart over virkeområdene finner du 
på Fylkesmannen.no.  
  
Hva er nytt? 

• Én felles forskrift for Østfold, Oslo og Akershus 

• Krav til erosjonssikring rundt nedløpskummer og grøfteutløp 

• Kravene gjelder også vassdrag uten årssikker vannføring 

• Kravene på flomutsatte og vassdragsnære areal presiseres og spisses  

• Mer kunnskapsbasert og målrettede virkeområder, og samtidig mere krevende å få 
oversikt over hvor miljøkravene virker. 

 
Kart over virkeområder for regionale miljøkrav  
Det er gjort en helhetsvurdering hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, hvor vi har tatt hensyn 
til flere faktorer for å vurdere hvor det bør være regionale miljøkrav og hvilke punkter som bør 
gjelde hvor. Se kart over forslag til virkeområder for regionale miljøkrav.  
  
Kort oppsummert kan vi si at områdene på kartet merket med grått ikke omfattes av regionale 
miljøkrav, områdene som er merket som blå vil få miljøkrav (punkt 1-4 i forskriften) og de 
områdene som er merket med grønt vil få alle miljøkrav (punkt 1-5i forskriften).   
  

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/2019/11/horing-ny-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-akershus-og-ostfold/
http://fylkesmannen.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4fda8ab57da84b2f88cbfd3208d62f71
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Områder som ikke har miljøkrav i dag 
 
Vi har på bakgrunn av tilstand, påvirkning, brukerinteresser og miljøkravenes betydning for 
jordbruksproduksjonen, kommet frem til følgende forslag:   
 

• Alle områder som ikke tidligere har hatt miljøkrav, men hvor det er særlig stort behov 
for tiltak, vil få miljøkrav 1-4 (blått i kartet).    
• For de områdene hvor det er behov for tiltak, (men ikke fullt så store behov som i 
punktet over), vil en helhetsvurdering gjøre at de ikke får miljøkrav (grått i kartet). 
Områdene er likevel prioriterte for miljøtilskudd.   

  
Områder med miljøkrav i dag  

For de områdene som nå har miljøkrav foreslår vi noen endringer:  

• Med et oppdatert og bedre kunnskapsgrunnlag har vi i enkelte områder  
o lempet på miljøkravene. Dette gjelder enkelte vannområder som har miljøkrav i 

dag.  
o I andre områder er miljøkravene helt fjernet. Dette gjelder enkelte vannområder 

som har miljøkrav i dag.  

• I enkelte sårbare områder med miljøkrav i dag har vannkvaliteten blitt forbedret på 
grunn av høy tiltaksgjennomføring. Her vil likevel miljøkravene videreføres for å unngå 
at tilstanden forverres igjen. Eksempel på det finner vi i Morsa og PURA vannområde.   

I Oslo og Viken er alle områder som ligger under marin grense prioritert i RMP, og får dermed 
høyere miljøtilskudd. Det vil ikke være regionale miljøkrav på jordbruksarealer som ligger over 
marin grense, dette vil vi justere i kartene.  

Når gjelder endringene fra? 
For de områdene som har miljøkrav i dag, vil forskriften gjelde fra 1. januar 2020. For nye 
områder vil forskriften gjelde fra 1. januar 2021. For alle områder vil punkt 1 gjelde fra 2021. 
 
Fremstilling av vannforekomster i kart 
Kartet som viser hvilke vannforekomster som får miljøkrav viser dessverre ikke helt korrekte 
nedbørfeltgrenser. Kart med korrekte nedbørfeltavgrensing er under utvikling, og skal komme 
på plass før miljøkravene innføres. 
 
Høringsfrist  
Høringsfristen settes til 15. november. Innspill legges inn i svarskjema på fylkesmannen.no. 
  
 

  

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/2019/11/horing-ny-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-akershus-og-ostfold/
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Med hilsen 

 

Otto Galleberg 

seksjonsleder 

  

 

Kari Rime Engmark 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

1 Høringsnotat 

2 Forskrift om 

regionale 

miljøkrav 

 

 

 

 

Mottakerliste: 

    

Bærum kommune Postboks 700 1304 SANDVIKA 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lørenskog kommune Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Ullensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Akershus bondelag    

Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 

Kongsberg kommune Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Bonde og småbrukarlaget 

Østfold 

   

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN 

Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 RØYKEN 

Trøgstad kommune Postboks 34 1861 TRØGSTAD 

Nannestad kommune Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Rakkestad kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Vannområdene i 

Vannregion Glomma 

   

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Askim kommune Postboks 2003 1802 ASKIM 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 
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Gjerdrum kommune Postboks 10 2024 GJERDRUM 

Rømskog kommune  1950 RØMSKOG 

Råde kommune Skråtorpveien 2A 1640 RÅDE 

Våler kommune Herredshuset, Kjosveien 

1 

1592 VÅLER I ØSTFOLD 

NLR Østafjells    

Bonde og småbrukarlaget 

Akershus 

   

Hobøl kommune Elvestadveien 1000 1827 HOBØL 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND 

Østfold Bondelag    

NLR Øst    

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Eidsberg kommune Ordfører Voldensvei 1 1850 MYSEN 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Rygge kommune Larkollveien 9 1570 DILLING 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Aremark kommune Rådhuset 1798 AREMARK 

Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Spydeberg kommune Stasjonsgt. 35 1820 SPYDEBERG 

    

    

    

    

    

    

    

 


