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Forord 
 

I jordbruksoppgjøret 2012 ble det bestemt å videreføre Regionalt miljøprogram (RMP) som 4-årige 
programmer, der rullerte programmer skal tre i kraft med virkning fra 2013. I rulleringen høsten 2012 
skal fylkesmannen sammen med partnerskapet videreføre arbeidet med økt målretting av midlene til 
tiltak som gir mest miljønytte. Som tidligere skal alle som er mottakere av produksjonstilskudd og 
som kvalifiserer for de aktuelle ordningene under RMP, være berettiget årlige tilskudd. 

I et brev 11. april til 40 interesseorganisasjoner og andre interessenter orienterte Fylkesmannen om 
RMP-rulleringen og inviterte til å melde seg på ei e-postliste for informasjon i løpet av prosessen. 

Fylkesmannen oppnevnte ei breit sammensatt styringsgruppe som lagde en plan for rulleringen på 

sitt første møte 19. juni i år. Medlemmene i styringsgruppa er: 

Olav Sandlund (leder) Fylkesmannen (Landbruksdirektør) 
Hans Edvard Torp Vestfold bondelag 
Ole Kristian Torkildsen Vestfold bonde- og småbrukarlag 
Jon Olav Knotten Fylkeskommunen, fylkestinget 
Karl-Otto Mauland Fylkeskommunen, administrasjon 
Ingrid Knotten Haugberg Repr. for kommunene i Vestfold 
Sigurd Anders Svalestad Fylkesmannen (Miljø- og samfunnssikkerhet) 
Jon Randby (sekretær) Fylkesmannen (Landbruk) 

Styringsgruppa har fungert som ei arbeidsgruppe og vi har derfor på seinere møter hatt med en 

representant fra Vestfold bondelags administrasjon (Amund Kind), fra Vestfold bonde- og 

småbrukarlag (leder Håkon Tørrestad), fra Norsk landbruksrådgiving Viken (leder Kjetil Gran 

Bergsholm) og landbruksavdelingens ansvarlig for vannforskriftarbeid og kulturlandskap (Hilde 

Marianne Lien). 

25. september ble det holdt et innspillmøte med ca 30 deltakere fra kommunene, 

landbruksorganisasjonene, landbruksrådgivingen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Den utvidete 

styringsgruppa konkluderte seinere på innspillene som kom på dette innspillmøtet. Fylkesmannen 

har på grunnlag av dette skrevet utkastet til RMP som ble sendt på brei høring og endelig utformet 

på møte i styringsgruppa 16. desember.  

RMP sendes nå over til SLF for gjennomsyn for å kontrollere at det er i samsvar med nasjonalt 

miljøprogram og forutsetningene i menyen. 

 

Tønsberg 21.12.2012 

 

Olav Sandlund 
landbruksdirektør 
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1. Innledning 

Det første Regionale miljøprogrammet (RMP) for landbruket i Vestfold ble lagd i 2005. 

Miljøprogrammet ble revidert i 2008, og revideres på nytt i år. Miljøprogrammet ble innført for å øke 

målrettingen mot de regionale miljøutfordringene i landbruket og til bedre synliggjøring av 

landbrukets samlede miljøinnsats.  

RMP legger rammene for de regionale miljøtilskuddene. RMP legger også rammene for de 

kommunale tiltaksstrategiene som er grunnlaget for tildeling av investeringsstøtte til forurensnings- 

og kulturlandskapstiltak (SMIL) i kommunen. 

Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken «Velkommen til bords» gir viktige føringer for 

utforming av ny RMP. Miljøinnsatsen skal i enda større grad målrettes med vektlegging av 

kostnadseffektivitet, og samtidig i minst mulig grad redusere matproduksjonen da økt 

matproduksjon er et viktig mål i den nye meldingen. 

Det har vært stor miljøinnsats i jordbruket også før RMP ble innført. Vi kan nevne innsatsen for å 

redusere avrenningen til de sårbare jordbruksvassdragene. I Vestfold var det en stor aksjon med god 

involvering av faglagene i «Jorda på jordet» tidlig på 90-tallet og seinere tilskuddsordningen «Endra 

jordarbeiding». Det er gjennom mange år gitt betydelig investeringsstøtte til forurensnings- og 

kulturlandskapstiltak gjennom tilskuddsordningene IMT, STILK og SMIL. Se utvikling i omfanget av 

tiltakene og miljøstøtten i vedlegg. 

Vestfold fylkeskommune har det siste året ledet et stort arbeid med å utarbeide en regional plan for 

bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA). Det er gjort mye viktig arbeid med analyser og 

presentasjoner som kunnskapsgrunnlag for planen. Deler av dette materialet er nyttig 

grunnlagsmateriale for RMP. Fylkesmannen har lagd verdiklassekart for jordbruks- og skogarealene, 

naturverdier, landskapsverdier og rekreasjon. Fylkeskommunen (Kulturarv) har prioritert områder 

med verdifulle kulturminner og kulturmiljøer i et temakart «Kulturmiljøer». 

2. Miljømål og miljøvirkemidler i jordbruket 

2.1 Sammenhenger 

2.1.1 Regionalt bygdeutviklingsprogram 

Som et ledd i en mer regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk, skal det opprettes «Regionale 
bygdeutviklingsprogram», jf. Meld. St. 9. Disse programmene skal bestå av allerede eksisterende 
ordninger rettet mot næringsutvikling. Regionale bygdeutviklingsprogram skal også omfatte 
ordninger rettet mot miljøtiltak på regionalt nivå. Her skal dagens regionale handlingsrom 
videreføres. Regionale bygdeutviklingsprogram skal bidra til å styrke og samordne det regionale 
nærings- og miljøarbeidet på landbruks- og matområdet, og bidra til økt mobilisering av lokale 
ressurser og til å bygge opp under den lokale vekstkraften.  
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Regionalt bygdeutviklingsprogram skal inneholde regionale planer og virkemidler for å fremme 
landbruksbasert næringsutvikling og målrette miljø- og klimaarbeidet i sektoren. Ansvaret for å lede 
arbeidet med å utvikle og gjennomføre Regionalt bygdeutviklingsprogram er lagt til Fylkesmannen.  

Regionalt bygdeutviklingsprogram består av følgende tre hovedelementer: 
 Regionalt næringsprogram (RNP) 
 Regionalt miljøprogram (RMP) 
 Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) 

 

 

De nye programmene utarbeides i samarbeid med det regionale partnerskapet. Fylkesmannen 
fastsetter de regionale programmene i fylket etter samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  

I Vestfold ble Regionalt næringsprogram ferdigstilt våren 2012. Programmet ble vedtatt i Fylkestinget 
21. juni 2012. Det finnes mye statistikk og bakgrunnsstoff om landbruket i Vestfold i programmet 
som også er nyttig bakgrunnsstoff for RMP. 

Det regionale bygdeutviklingsprogrammet i Vestfold blir en overbygning som viser sammenhengen 
mellom RNP, RMP og RSK. 

2.1.2 Nasjonalt miljøprogram 

Nasjonalt miljøprogram legger rammene og viktige føringer for Regionalt miljøprogram (RMP). Det 

overordnede formålet er økt målretting av miljøarbeidet i jordbruket og bedre synliggjøring av 

jordbrukets samlede miljøinnsats. Egen meny for tilskuddsordningene i RMP er nytt. Dette er en 

tilrettelegging for et nytt elektronisk søknads- og saksbehandlingssystem (eStil). Det gir en bedre 

samordning og fjerner unødvendige forskjeller i tilskuddsordninger mellom fylkene. Regional 

tilpassing og prioritering er imidlertid fortsatt viktig. 

Jordvern gjennom å hindre gjengroing av dyrka jord og omdisponere minimalt av dyrka jord til andre 

formål, er viktig miljøinnsats som ikke er definert inn i Nasjonalt miljøprogram. Det er derfor heller 

ikke tatt med i RMP, men tas inn i det Regionale bygdeutviklingsprogrammet. Jordvern og dyrka jord 

som et helt avgjørende ressursgrunnlag, er omtalt i Regionalt næringsprogram for landbruket. 

Figuren på neste side viser sammenhengen mellom landbrukets miljøvirkemidler på ulike nivåer er 

viktig i Nasjonalt miljøprogram. 

 

Regionalt 

bygdeutviklings-

program 

 

Regionalt 

næringsprogram 

(RNP) 

Regionalt 

miljøprogram 

(RMP) 

Regionalt skog- og 

klimaprogram 

(RSK) 
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En figur hentet fra Meld. St.9 Landbruks- og matpolitikken viser miljømål og virkemidler i jordbruket 

for å fremme kulturlandskapet. 

 

Nasjonalt miljøprogram 

Programmet gir prinsippene som skal gjelde for den nasjonale miljøsatsingen i landbruket og gi 
mer spesifikke rammer for de regionale miljøprogrammene 

Nasjonalt 

Areal- og 
kulturlandskapstilskudd 

Tilskudd til dyr på beite 

Tilskudd til bevaringsverdig storfe 

Tilskudd til økologisk landbruk 

Informasjons og utviklingstiltak, 
miljø og klima 

Miljøkrav knyttet til 
produksjonstilskudd 

Verdensarvområdene 

Utvalgte kulturlandskap i 
jordbruket 

Tilskudd til prioriterte arter 

Tilskudd til utvalgte naturtyper 

Tilskudd til kulturminneskjøtsel 
via Riksantikvaren 

Tilskudd til kulturminneskjøtsel 
via Kulturminnefondet 

Regionalt 

Regionale miljøtilskudd 
(RMP) 

Kulturlandskap 

Biologisk mangfold 

Kulturmiljøer og kulturminner 

Tilgjengelighet og friluftsliv 

Avrenning til vassdrag 

Plantevernmidler og avfall 

Tilskudd til kulturminneskjøtsel, 
fylkeskommune og sameting 

Kommunalt 

Spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) 

Kulturlandskap 

Forurensning 

Planlegging og tilrettelegging 

Hvert foretak 

Bondens miljøplan 
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2.1.3 Vannforskriften 

Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre mest mulig helhetlig 

beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. I 2010 ble det vedtatt forvaltningsplan og 

tiltaksprogram for vannområder fra første planfase. I Vestfold gjelder dette Lågen inkl. Goksjø. 

Arbeidet med planer for de øvrige vannområdene i fylket er i gang: Siljan-Farris, Horten-Larvik, 

Aulivassdraget, Eikernvassdraget, Breiangen Vest og prosjektområdet Ytre Oslofjord. Planene skal 

vedtas innen utgangen av 2015. 

I henhold til vannforskriften skal alle vannforekomster 
opprettholde eller oppnå minst god økologisk tilstand 6 år 
etter at planene er vedtatt, dvs. henholdsvis 2015 og 
2021. Hensynet til de to drikkevannskildene Farris og 
Eikern er viktige, og dagens gode miljøtilstand der må 
opprettholdes. 

Oppfølgingen av vannforskriften, med gjennomføring av 
vedtatte tiltaksprogram og utarbeidelse av nye 
tiltaksanalyser for vannområdene, utløser behov for å 
videreutvikle virkemidlene.  Det er behov for enda mer 
målrettede tiltak og mer lokalt tilpassede tiltak. 
Tiltakspakker i form av frivillige miljøavtaler med 
gårdbrukere kan også bli aktuelt.  

Alle vannområder i Vestfold (med unntak av Farrisvannet) 
har en stor andel av vannforekomster med risiko for ikke 
å oppnå god miljøtilstand innen fristene. Siden det er 
viktige jordbruksområder i alle disse vannområdene er 
det behov for fokus på landbrukstiltak. Vannområdene 

anses å være like sårbare og dermed prioriterte områder i arbeidet med forurensingstiltak i regionalt 
miljøprogram. 

Tabell: Foreløpig miljøtilstand og risikovurdering av vannforekomster i jordbruksområdene i Vestfold 

Vannområde Risikovurdering* Tilstandsvurdering** 
 

Kommentarer 

Lågen inkl. Goksjø Risiko Moderat-Dårlig Jordbruksområder langs hele Lågen 
i kommunene Larvik og Lardal. 
Moderat til dårlig tilstand i bekkene 
i jordbruksområdene i 
nedslagsfeltene til Goksjø i 
kommunene Sandefjord, Andebu og 
Stokke 

Siljan-Farris 
(Vestfolds del) 

Ingen risiko  
(Farris) 

God 
(Farris) 

Kun Farrisvannet ligger i Vestfold 
(Larvik) og er drikkevannskilde (lite 
jordbruk der) 

Horten-Larvik Risiko Moderat-dårlig-
svært dårlig  
 

Jordbruksområdene i f. eks. 
Brunlanes, Tjølling, Stokke, Slagen, 
Nøtterøy, Åsgårdstrand og Borre 
ligger her 

Aulivassdraget Risiko Moderat-dårlig-
svært dårlig 

Leirvassdrag i jordbruksområder i 
kommunene Re, Andebu, Stokke og 
Tønsberg 
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Eikernvassdraget 
(Vestfolds del) 

Risiko Moderat-dårlig-
svært dårlig 

Drikkevannskilden Eikeren har god 
tilstand (lite jordbruk der). 
Innsjøer oppstrøms har dårlig/svært 
dårlig tilstand i jordbruksområder i 
kommunene Hof og Holmestrand 

Breiangen Vest Risiko Moderat-dårlig-
svært dårlig 

Leirvassdrag i de store 
jordbruksområdene i Sande 
kommune. Sandeelva har partier 
med svært dårlig tilstand 

Drammenselva 
(Vestfolds del) 

Mulig risiko God-moderat Omfatter Svelvik kommune med 
relativt lite jordbruk 

 
*Risikovurdering: Risiko for ikke å oppnå god miljøtilstand innen satt frist 
**Miljøtilstand: Foreløpig tilstand er basert på kjente påvirkninger og i mindre grad på vannprøver - 
det mangler vannanalyser mange steder og tilstanden er derfor «antatt». Innsjøene er mer prøvetatt 
enn elver/bekker. 

2.2 Internasjonale miljømål og avtaler 

Internasjonale forpliktelser som kan knyttes opp mot miljøprogram i jordbruket er EUs Nitratdirektiv 
og EUs rammedirektiv for vann, FNs klimakonvensjon, Gøteborgprotokollen, den europeiske 
landskapskonvensjonen, kulturminnekonvensjoner og konvensjonen om biologisk mangfold.  

Nasjonalt miljøprogram omtaler de internasjonale forpliktelsene. 

2.3 Overordnede miljørammer 

Overordnede rammer i Meld. St. 9 (2011-2012): 

Bærekraftig landbruk framgår som et av hovedmålene i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og 
matpolitikken «Velkommen til bords». Norsk landbruk produserer miljøgoder som kulturlandskap og 
biologisk mangfold, og bidrar til opptak og lagring av karbon. Samtidig kan norsk landbruk påvirke det 
biologiske mangfoldet i negativ retning og er selv en kilde til forurensning til luft, jord og vann. 
Produksjonen må tilpasses de rammene som naturen selv setter, og landbruket må ta sin del av 
ansvaret for å redusere forurensning og klimagassutslipp, og for å ivareta det biologiske mangfoldet. 

Naturmangfoldloven har som formål å ta vare på naturmangfold gjennom bærekraftig bruk og vern. 
Loven gjelder for all natur og omfatter alle tiltak og aktiviteter som berører naturmangfoldet. 
Naturmangfoldloven har betydning der natur berøres, både for landbruksforvaltningen og utøverne i 
næringen. Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn i forvaltningen, inklusive beslutninger om 
tildeling av tilskudd innen jordbruket. 

Kulturminneloven har som formål at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon 
skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og 
ressursforvaltning. Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med 
kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller 
sammenheng. 

Sammenhengen mellom jordbruk og klima 
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Det pekes bl.a. på gårdsbaserte biogassanlegg, store sambehandlingsanlegg for husdyrgjødsel og 
biologisk avfall som tiltak for å redusere klimagassutslipp. Meldingen presiserer også at klimahensyn 
bør ivaretas i forskriften om nydyrking.  
 
Optimalisert gjødsling og jordarbeiding har gunstige virkninger på klimautslipp, men også på 
avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Fosfor og nitrogen i husdyrgjødsel er viktig plantenæring, 
men næringsstoffene kan også havne på avveie i luft og vann. 

Avrenning av fosfor og nitrogen samt erosjon av jordpartikler reduserer vannkvaliteten i vassdrag 
og kan bidra til redusert drikkevannskvalitet. Aktiviteten i forvaltningen knyttet til tiltak for redusert 
næringsstoffavrenning og vannforurensning har de siste årene vært rettet mot å følge opp 
vannforskriften. Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, se pkt. 2.1.3. 

2.4 Mål i nasjonalt miljøprogram 

Miljøtemaene og målstrukturen i Nasjonalt miljøprogram er forankret i målene i Meld. St. 9 (2011-

2012) om landbruks- og matpolitikken. 

Miljøtema Målformuleringer 

Kulturlandskap Ta vare på og utvikle jordbrukets kulturlandskap  

 Ta vare på variasjonen i jordbrukets prioriterte kulturlandskap  

Biologisk mangfold Et mangfold av naturtyper med registrert biologisk mangfold skal 

restaureres og vedlikeholdes innen 2020 

 Status for truede arter i jordbruket skal bedres innen 2020 

 Økt bruk og vern av landbrukets genetiske ressurser 

Kulturminner og 

kulturmiljøer 

Status for kulturminner og kulturmiljøer i jordbruket skal bedres innen 

2020 

Tilgjengelighet og 

friluftslivsverdier 

Allmennhetens tilgang til jordbrukets kulturlandskap skal bedres  

Avrenning til vassdrag 

og kyst 

Ingen vannforekomster i jordbruksdominerte områder skal 

nedklassifiseres innen 2021 

 De mest utsatte vannforekomstene i jordbruksdominerte områder skal ha 

bedret status innen 2015/2021 

Plantevernmidler Helse og miljørisikoen ved bruk av plantevernmidler i jordbruket skal 

reduseres innen 2021 

Utslipp til luft Jordbruket skal øke opptak av karbon i jord  

Jordbruket skal redusere utslipp av lystgass (N2O) og/eller metan (CH4) 

Utnyttelsen av næringsstoffer i husdyrgjødsel skal bedres, med reduserte 

utslipp av ammoniakk tilsvarende 8 prosent innen 2020 
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Økologisk jordbruk 15 prosent av jordbruksarealene og 15 prosent av husdyrholdet skal være 

økologisk innen 2020 

2.5 Resultatmål i regionalt miljøprogram 

Miljøtema Resultatmål/effektmål 

Kulturlandskap Økt kvalitet og omfang av verdifulle kulturmarker som ravinelandskap, 

naturbeitemarker, hagemarker, strandenger, stølsvoller og gamle 

skogsbeiter i Vestfold, inklusive skjærgården 

Økt kunnskap, bevissthet og skjøtsel av de prioriterte kulturlandskapene i 

Vestfold 

Mer synlige og bedre skjøttede elementer som store trær, åkerholmer og 

gårdsdammer 

Biologisk mangfold Arealer med prioriterte naturverdier som utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter eller arter på Norsk rødliste er bevart og skjøttet 

 Småbiotoper og vegetasjonssoner i jordbrukslandskapet med biologisk 

mangfold som er leveområder for viktige pollinerende insekter som f.eks. 

langtungete humler er bevart og skjøttet 

 Noen lokaliteter av nasjonalt utvalgt naturtype «slåttemark» skal i løpet 

av perioden være restaurert 

Kulturminner og 

kulturmiljøer 

Automatisk fredede kulturminner og verneverdige 

kulturminner/kulturmiljøer i kulturlandskapet skal være mer synlige, 

tilgjengelige og bedre skjøttet 

Tilgjengelighet og 

friluftslivsverdier 

Økt mulighet til ferdsel for allmenheten i jordbrukslandskapet  

Avrenning til vassdrag 

og kyst 

Landbruksforvaltning og faglagene deltar aktivt og konstruktivt i 

prosessene i arbeidet med Vannforskriften 

Tiltak vedtatt i planene for oppfylling av målene for Vannforskriften 

gjennomført innen 2015/2021 

Ingen vannforekomster i Vestfold nedklassifiseres innen 2021 

Plantevernmidler Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler og dermed mindre utslipp til 

vassdrag 

Reduserte punktutslipp fra åkersprøyter ved påfylling, vask og rester av 

plantevernmidler  

Utslipp til luft Økt opptak av karbon i jord  

Redusert jordpakking  

Økt grøfting 

Balansert tilførsel av nitrogen og bedre utnytting av tilført nitrogen 

gjennom husdyrgjødsel og kunstgjødsel 
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Økologisk jordbruk 15 prosent av jordbruksarealene og 15 prosent av husdyrholdet skal være 

økologisk innen 2020 

 

3. Miljøutfordringer i jordbruket i Vestfold 
 

3.1 Kort om jordbruket i Vestfold 

Jordbruket er beskrevet i Regionalt næringsprogram (RNP). Her tar vi med litt bakgrunnsstoff som er 

relevant for skjøtsel og utvikling av kulturlandskapet og avrenning til vassdrag. 

 
Kilde: SSB Jordbrukstellingene og Statens landbruksforvaltning (SLF) – produksjonstilskudd 

Korn er den dominerende veksten i jordbrukslandskapet i Vestfold. Grasarealet er imidlertid sterkt 

økende i de seinere årene. Arealet er doblet siste 20 år. Med økt fokus på matproduksjon i den nye 

landbruks- og matmeldingen har Vestfold et nasjonalt ansvar for å produsere mer korn, poteter, 

grønnsaker, frukt og bær. Det kan bety at grasarealene bør reduseres noe igjen. Det kan gi 

målkonflikt i forhold til kulturlandskapet, pleie av kulturlandskapet gjennom beiting og større 

avrenning fra åpen åker enn fra grasarealer. 
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Figuren viser utvikling i antall beitedyr omregnet til dyreenheter. 1 sau = 1 dyreenhet, 1 ungdyr 

storfe/hest = 3 dyreenheter, 1 storfe = 5 dyreenheter.  

Storfe utgjør mer enn 70 % av dyreenhetene totalt og mer enn halvparten av dyreenhetene på 

utmarksbeite. Det er en klar økning av antall beitedyr både totalt og på utmarksbeiter. Beitedyrene 

er viktige for å holde kulturlandskapet åpent og velstelt. Det er derfor grunn til å si at det har vært en 

god utvikling i pleien av kulturlandskapet de seinere årene. 

Intensivering - ekstensivering 

Endringer i rammebetingelser med rasjonalisering og økende krav til effektivitet gjør at de mest 

produktive arealene drives mer intensivt enn før, mens arealer med dårligere arrondering og lavere 

produksjonspotensiale blir mer ekstensivt drevet. Effektiv drift krever rasjonelle enheter som igjen 

medfører press på restarealer og kantsoner. Det ønskes større skifter for større maskiner. 

Avrenningen fra arealene går til vassdrag som er sårbare resipienter. Det er en utfordring å holde 

arealene i hevd når rammevilkårene endres, og kravet til kostnadseffektiv produksjon øker.  I tillegg 

er det en utfordring for jordvernet at arealer med det største produksjonspotensialet ligger i fylkets 

mest folkerike områder med stort utbyggingspress. 

 

3.2 Kulturlandskap 

Kulturlandskapet er ikke bare viktig for produksjon av matvarer og trevirke, det har stor betydning 

både som utstillingsvindu for landbruket og er viktig for stedskarakter, historisk identitetsfølelse, 

estetisk opplevelse og allmennmenneskelig trivsel og livskvalitet. Et dårlig forvaltet kulturlandskap 

kan på den annen side skape trivselsproblemer for befolkningen og kan også føre til en reduksjon av 

det biologiske mangfoldet.  Landskapet kan deles inn i tre kategorier, se i pkt. 2.1.2: 
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 «Hverdagslandskapet» – Dette er det mest av. Her er forvaltningen en del av den daglige 

landbruksdriften og støttes av AK-tilskudd og beitetilskudd. Eventuelle virkemidler her vil ha 

fokus på informasjon og rådgiving. 

 Verdifulle kulturlandskap – Regionalt prioriterte landskap kan støttes med RMP- og SMIL-

tilskudd og bidra til drift og skjøtsel. Dette er landskap prioritert ut fra gitte kriterier. 

 Spesielt verdifulle kulturlandskap – Dette er bl. a. de nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i 

jordbruket og verdensarvområdene. Tiltak kan støttes med RMP- og SMIL-tilskudd og støtte 

fra egne midler til disse områdene. 

Prioriteringer av kulturlandskap i jordbruket 

Regionale kulturlandskap: I 1993/1994 ble prosjektet ”Nasjonal registrering av verdifulle 

kulturlandskap” gjennomført. Analysen ble også gjennomført i Vestfold og det ble pekt ut 24 

kulturlandskapsområder som er spesielt verdifulle.  5 ble anbefalt satt som nasjonalt prioriterte 

områder, 11 var spesielt bevaringsverdige områder (men ikke av nasjonal betydning) og 8 områder 

har stor verdi for kulturlandskapet.  Registreringen har ligget til grunn for arealplanleggingen i 

kommunene og for regionale prioriteringer og uttalelser. 11 områder er kartlagt på nytt i 

«Kulturlanskapskartlegging i Vestfold 2010» - BioFokus-rapport 2011-7. Økt kunnskap og bevissthet 

om disse områdene, og en oppdatering av kartleggingen bør vektlegges i neste 4-års periode. 

I tillegg til disse områdene er ravinedaler, stølsvoller, naturbeitemarker, hagemarker, skogsbeiter, 

strandenger og lignende verdifull kulturmark prioriterte. Likeså er øyer uten fastlandsforbindelse 

med potensiale for beiting, og skjøtselbetingede verneområder med behov for beitedyr. 

Verneområder nær sjøen som er ryddet og har beitedyr kan fungere som beiteområder for gås, og 

minke skadene på dyrka mark. Tilskudd til innmarksbeite er ikke med som eget tiltak i RMP-menyen, 

og faller ut som egen ordning. Tilskudd til beiting på innmark og utmark kan gis tilskudd dersom de 

faller inn under de nevnte verdifulle kulturmarkene. Ordningen er nå et dyretilskudd med vilkår om 

at det ikke brukes gjødsel eller plantevernmidler på beitearealene. 

Nasjonale kulturlandskap: I 2009 ble 20 landskap del av «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket», 

senere er det kommet med to til, slik at dagens antall er 22. I Vestfold er «Skjærgården øst for 

Nøtterøy og Tjøme» det utvalgte området som har en særskilt forvaltning. Nye økonomiske 

virkemidler er på plass i tillegg til og/eller supplerende til de eksisterende virkemidler (i hovedsak 

RMP og SMIL). Området dekker hele Ormø-Færder Landskapsvernområde som etter planen 

oppgraderes til Færder Nasjonalpark i 2013. Det er aktive gårdsbruk med husdyrhold på to av øyene 

og beitedyr totalt på 20 øyer. Beiteressursene på mange av øyene er kartlagt egen rapport, det 

foreligger skjøtselsplaner for de største øyene, og verneforskrift og forvaltningsplan for 

nasjonalparken vil foreligge i 2013. 

Gjengroing 

Gjengroing er et problem også i Vestfold. Kystsonen er et område med store utfordringer. Nasjonal 

registrering av verdifulle kulturlandskap avdekket at mange av de mest verdifulle områdene finnes i 

de kystnære delene av fylket. Men også i mer skogspregede områder, som for eksempel rundt Farris 

og andre vassdrag, finner vi områder av stor verdi. Det er kartlagt relativt mange setre i fylket, disse 

er ikke i drift og de fleste stølsvollene har grodd igjen. Med dagens utvikling i landbruket vil fortsatt 

dyrka arealer og arealer preget av beiting gå ut av drift og gro igjen. Utfordringen blir å hindre 

tilfeldig og utilsiktet gjengroing og å ta vare på de mest verdifulle områdene. 
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3.3 Biologisk mangfold 

Kulturlandskapet huser et mangfold av planter og dyr, hvor verdiene er avhengig av fortsatt bruk, 
skjøtsel og vedlikehold. Nær 50 % av alle karplanter og 60 % av alle sommerfuglarter på Norsk 
rødliste for arter 2010 finnes i jordbrukets kulturlandskap. Mange av disse artene er truet på grunn 
av opphør av bruk og gjengroing, eller på grunn av intensivert jordbruksdrift. Tilskuddene er bl.a. 
rettet mot å stimulere tradisjonell skjøtsel av kulturbetingede naturtyper og kompensere for ulemper 
når trekkfugl slår seg ned på jordbruksareal.  
 
Skader av hekkende og beitende grågås er et økende problem i Vestfold, og det foreligger 
«Forvaltningsplan for grågås» for kommunene Larvik, Horten, Nøtterøy, Tjøme, Stokke og Tønsberg. 
Tilskudd til friarealer for gås i RMP-menyen er kun knyttet til Nord-Trøndelag og Nordland, og ikke 
tilgjengelig for Vestfold. Det nye tilskuddet til beitedyr i verneområder kan bli et bidrag til å 
tilrettelegge for beitende gås langs kysten og dermed avlaste beiting på andre arealer, se pkt. 3.2. 
 
Tiltak som er innrettet med arealtilskudd er stort sett forbeholdt arealer av dokumentert verdi for 
plante- og dyrelivet. Enkelte arealer er utpekt som «utvalgte naturtyper» eller er «prioriterte arter» 
etter Naturmangfoldloven, og andre er identifisert av kommunen og registrert i DNs Naturbase. 
Dokumentasjonen av verdier gir grunnlag for å vurdere rett skjøtsel og stille vilkår. Slåttemarker og 
«hule eiker» er utvalgte naturtyper som må tas hensyn til i Vestfold.  
 
11 slåttemarker og naturbeitemarker er kartlagt på nytt i «Kulturlanskapskartlegging i Vestfold 2010» 
- BioFokus-rapport 2011-7. 5 slåttemarker er valgt ut og blir fulgt opp etter «Handlingsplan for 
slåttemark». Skjøtselsplaner er utarbeidet og arbeidet startet opp i 2012. Strandenger i kystsonen er 
et annet eksempel på en naturtype som har dokumentert verdi i form av lokale kartlegginger og 
skjøtselsplaner. 
 
Selv om tilskudd innen «biologisk mangfold» primært retter seg mot arealer av dokumentert verdi, 
kan det åpnes for tiltak som støtter plante- og dyrelivet på sikt. Eksempler på det er hensetting og 
skjøtsel av småbiotoper og korridorer i kulturlandskapet hvor dyr og planter finner tilflukt. Det er 
viktig å innrette tilskuddet til å premiere kontinuerlig innsats, slik at verdiene ikke forsvinner.  
 
For tiltak innen aktivitetsområdet «utvalgte naturtyper» finnes, i tillegg til tilskudd over 
jordbruksavtalen, også støtteordninger fra miljøforvaltningen. Disse ordningene bør ses i 
sammenheng. Tilsvarende overlapping kan oppstå mellom miljøforvaltningens tilskudd for 
ivaretakelse av «prioriterte arter», og midler over RMP som retter seg mot sårbare arter.  

3.4 Kulturminner og kulturmiljøer 

Bosetting og jordbruksdrift gjennom generasjoner har satt fysiske spor i landskapet. 

Landbrukets kulturlandskap gjenspeiler samspillet mellom naturgrunnlaget og den historiske 

utviklingen som i stor grad har påvirket vestfoldlandskapet.  Landbruket forvalter et stort antall 

kulturminner og kulturmiljøer der samspillet mellom enkeltminner/miljøer, driftsformer og landskap 

er tydelig. Landbrukets egen kulturarv knyttet til bygninger, driftsmetoder, handverk og andre 

kulturhistoriske verdier inngår i denne helheten. Gjennom drift av arealer og gårdsanlegg har 

vestfoldlandbruket et ansvar for å ta vare på synlige og ikke synlige kulturminner, uavhengig av 

fredningsstatus.  

 

Automatisk fredede kulturminner er kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil 1537), se § 4 i 

Kulturminneloven. Disse kulturminnene er registret i den nasjonale databasen «Askeladden». I 
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Vestfold har det foregått kontrollregisteringer av automatisk fredede kulturminner i perioden 2008-

2012 for å heve kvaliteten på registeringene i «Askeladden».  Nyere byggverk/anlegg og kulturmiljøer 

kan fredes ved enkeltvedtak. Steingjerder, trerekker og rydningsrøyser er eksempler på nyere tids 

kulturminner som skal vernes mot tildekking, skade og ødeleggelse. 

 

Miljøtilskudd kan gis til gårdbrukere som synliggjør kulturminner i jordbruksområder ved skjøtsel av 

vegetasjonen. Rett skjøtsel og planer for dette avklares med kulturminneforvaltningen, Vestfold 

fylkeskommune. I tillegg til tilskudd over jordbruksavtalen finnes også støtteordninger fra 

kulturminneforvaltningen. Disse ordningene bør ses i sammenheng. 

 

3.5 Tilgjengelighet og friluftslivsverdier 

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Allemannsretten legger 

til rette for at hele samfunnet kan nyte godt av og bruke landbrukets arealer og fellesgoder i utmark, 

og i jordbrukslandskapet.  

Vestfold er et av landets mest folketette fylker, og 88 prosent av befolkningen bor øst for E-18. Svært 

verdifulle jordbruksarealer finnes i de samme kystkommunene, samtidig som kystområdene rommer 

mange av landets mest attraktive rekreasjonsområder. Det henvises til ”Fylkesdelplan for kystsonen”, 

Vestfold fylkeskommune 2002 når det gjelder utfordringer i kystsonen. Denne foreligger i revidert 

utgave i 2013. 

Det er en viktig utfordring for jordbruket å ta hensyn til befolkningens bruk av arealer til rekreasjon 

og friluftsliv, og samtidig kunne drive rasjonelt. Tilrettelegging og vedlikehold av stier og turveier på 

fulldyrka mark kan støttes med tilskudd for å knytte sammen eksiterende stier og turveier i skog og 

utmark. Vi viderefører dagnes ordning som «lav tilrettelegging» for ikke å gjøre det unødig 

komplisert og unngå vanskelige avgrensninger ved tildeling av tilskudd. 

3.6 Avrenning til vassdrag og kyst 

Forurensningsregnskap for Vestfold 

Fylkesmannen i Vestfold utarbeidet i 2010 et forurensningsregnskap for Vestfold fordelt på kildene 

Naturlig, Befolkning og Jordbruk. Avrenning fra skogbruket er inkludert i «Naturlig». Hovedfokuset 

var på avrenning av total fosfor, men det er også gjort beregninger av biotilgjengelig fosfor og 

nitrogen. Bioforsk har utført tilførselsberegningene for jordbruk ved hjelp av modellverktøyet «GIS-

avrenning». Dette er en modell for flateavrenning inne på jordet som er korrigert med resultatene 

fra kontinuerlige målinger gjennom mange år i utvalgte nedbørsfelt (JOVA-programmet). 

Tilførselsberegningen viser derfor total avrenning fra jordbruket til vassdragene; inkludert erosjon i 

jordbruksbekkene, erosjon i punkter/linjer inne på jordene og grøfterørsavrenning. Det er stor grad 

av usikkerhet rundt disse beregningene, men det er det beste vi har per i dag. Neste år vil Bioforsk 

kunne bruke et bedre modellverktøy for Vestfold «Agricat P» der det tas hensyn til fosforinnholdet i 

jorda og grøfterørsavrenning. NLR Viken må først fullføre sitt prosjekt med å overføre jordprøvene 

som Jordlaboratoriet Skolmar har tatt i Vestfold til Jorddatabanken. 
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Vedlegg 4 viser tilførselsberegning av total-fosfor til nedslagsfelter i Vestfold. Vannforskriften 

fokuserer på hele vassdragene; fra de minste vannforekomstene til vannområdene og ut i havet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurene ovenfor viser alle beregnet tilførsel av total fosfor til vassdragene i Vestfold. Det første er 

sammendraget i forurensningsregnskapet.  
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Den andre figuren har fokus på sektoren jordbruk. Tilførslene fra jordbruket er forsøkt delt opp på 

kilder. Nyere forskning og sammenstilling av tidligere forskning som Bioforsk har gjort, viser at 

grøfterørsavrenningen er betydelig.  

Figuren nedenfor viser noen målinger av grøfterørsavrenninger. I vår beregning av 

grøfterørsavrenning har vi brukt 0,5 kg total-fosfor per hektar og mener det kan være representativt 

for den fulldyrka jorda i Vestfold. I «Annen erosjon» i figuren har vi anslått erosjonen i bekker, 

punkter og dype erosjonsfurer inne på jordet. 

 

 

 

I den tredje figuren er det fokus på den delen av jordbrukets sektor som gjelder flateavrenning. 

Resultater fra modellverktøyet «GIS-avrenning» er brukt til noen scenarioer som viser hvor mye 

flateavrenningen kan reduseres ved: 

 Ikke/utsatt jordarbeiding på resten av kornarealet i erosjonsklasse 3 og 4 (evt. legge i gras) 

 Ikke/utsatt jordarbeiding på resten av kornarealet i erosjonsklasse 2 

Hvis hele kornarealet i erosjonsklasse 2, 3 og 4 ikke jordarbeides om høsten og det samme 

kornarealet som i dag i erosjonsklasse 1 jordarbeides om høsten og vi har det samme arealet med 

poteter og grønnsaker som i dag, er flateavrenningen beregnet til den fiolette delen av sektoren. 

Husdyrgjødsel, slam og biorest 

Husdyrgjødsel er en betydelig og verdifull ressurs for landbruket. Det er forholdsvis lite husdyr i 

Vestfold, men innholdet i husdyrgjødsla dekker likevel fosforbehovet for 1/3 av kornarealet i fylket. 

Vestfold 0,5 kg/ha??

Kilde: Bioforsk Rapport 
Vol.5. Nr.30 2010 
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Punktutslipp av husdyrgjødsel er gjennom 25 års systematisk arbeid kraftig redusert. Samtidig er 

nyere og bedre spredeteknikk utviklet og tatt i bruk, slik at gjødslas næringsverdi utnyttes bedre. 

Men endrede driftsformer bl.a. med talle og hvor husdyr går ute mer eller mindre hele året, samt 

lagring av surfôr i rundballer, gjør at forurensningsfaren fra husdyrproduksjon ikke er helt borte. 

Husdyrgjødsel på avveie kan være en betydelig forurensningskilde. Det er særlig det lettløselige 

nitrogenet som kan tapes ved ugunstig spredning. I Vestfold utgjør den lettløselige delen nesten 

halvparten av nitrogenet. Spredning på høsten er uheldig da plantene ikke får mulighet til å ta opp 

nitrogenet. Rask nedmolding av gjødsla er viktig. Spredning i varmt, tørt vær, sein nedmolding og 

spredning på gras kan være uheldig. 

Det er en utfordring at forholdsvis mye av husdyrgjødsla spres om høsten, og at en del av 

husdyrgjødsla spres på eng. Bedre spredemetoder og spredning i vekstsesongen er viktig. 

Nye driftsformer i husdyrholdet, for eks. utedrift, gir nye utfordringer knyttet til punktutslipp. 

I motsetning til enkelte nabofylker har ikke slamleverandørene problemer med å få levert slam til 

landbruket i Vestfold. Slammet holder en jamn kvalitet og inneholder forholdsvis lite tungmetaller. 

De mange husdyrløse kornbrukene vurderer slammet som en verdifull ressurs for å øke det organiske 

materialet i jorda. Det kalkrike slammet har dessuten en betydelig kalkvirkning. Det er opparbeidet et 

tillitsforhold mellom slamleverandører og bøndene som gjør at landbruket løser et avfallsproblem for 

samfunnet på en god måte. 

Det er planer om etablering av en stor industriell biogassfabrikk i Vestfold. Denne er planlagt plassert 

på Rygg industriområde i Tønsberg blant annet for å kunne spre store mengder biorest uavvannet 

som biogjødsel til de store kornarealene i nærliggende områder. Det er planer om å bruke 

husdyrgjødsel som råvare for gassproduksjonen sammen med matavfall og annet organisk avfall. 

Involvering av jordbruket på denne måten gir en betydelig klimagassgevinst. Biogjødselen gir sårt 

tiltrengt tilførsel av organisk materiale til jorda. 

Jordpakking er en stor utfordring ved spredning av husdyrgjødsel og biogjødsel med store tankvogner 

og traktorer (opp til 25 – 30 tonn), ofte under ulagelige forhold tidlig på våren og seint på høsten. 

Nyere forskning viser svært langvarig negativ effekt av slik jordpakking (flere tiår og kanskje varig i 

dypere skikt). Det finnes tekniske løsninger med tilførselsslanger fra gjødsellagre eller containere på 

jordekanten og bruk av lett og miljøvennlig spredeutstyr på traktoren (ikke tankvogn). Slikt utstyr bør 

i mye større grad brukes, særlig under blaute forhold tidlig om våren. 

Jordpakking gir dårligere avlinger i mange år. Det er en trussel mot framtidig matproduksjon. 

Langtidseffekten av pakkeskader gjør at jordpakking i størst mulig grad bør unngås. 

3.7 Plantevernmidler 

Plantevernmidlene er en viktig innsatsfaktor i moderne landbruk. Det er etablert et 

overvåkningsprogram, JOVA, for å følge utviklingen av rester av plantevernmidler i drikkevann og 

natur. Det er også overvåkning av restene av plantevernmidler i mat. Miljø- og helsemyndigheter 

vurderer restene av plantevernmidler i mat, drikkevann og natur som forsvarlige. Situasjonen er 

bedre i Norge enn i de fleste europeiske land. Det er imidlertid ingen tvil om at landbruket står 
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overfor utfordringer i ytterligere å redusere helse- og miljørisikoen ved bruk av plantevernmidler. Det 

er en nasjonal handlingsplan for dette temaet. 

Norge er restriktive ved godkjenning av nye plantevernmidler og har forholdsvis få godkjente midler 

og strenge regler for bruk av disse. Moderne plantevernmidler har kort nedbrytingstid og sterk 

binding til jordpartikler. Ny forskning viser imidlertid svært lang nedbrytingstid på mange 

plantevernmidler i vårt klima og at mange av midlene ofte følger jordpartiklene ut i vassdragene. Vi 

har ikke noen få ”problemmidler”, men det finnes rester av mange av plantevernmidlene som det 

analyseres for.  

Mekanisk ugrasbekjemping er et alternativ, og rasjonelt utstyr finnes. Ugrasharving, hypping, 

radrensing og flamming kan redusere forbruket av kjemiske ugrasmidler betydelig.  

De viktigste tiltakene er imidlertid:  

1. Redusere punktutslipp ved utblanding, fylling, tømming og vask. 

2. Redusere avrenning fra jordene. Når vi klarer å holde jordpartiklene inne på jordet, så blir 

plantevernmidlene som er bundet til jordpartiklene nedbrutt. 

I økologisk landbruk brukes det ikke kjemiske plantevernmidler. Økt økologisk areal vil derfor bidra 

effektivt til å redusere avrenningen av plantevernmidler til vassdragene. 

3.8 Utslipp til luft 

Klimagasser 
Utslipp fra jordbruket utgjør om lag 8 % av Norges totale klimagassutslipp. Utslippene er knyttet til: 

 Metan fra husdyr og husdyrgjødsel 

 Lystgass fra gjødsel og jord 

 CO2 fra myr og åkerdyrking 

Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk peker på gårdsbaserte biogassanlegg og store 

sambehandlingsanlegg for husdyrgjødsel og biologisk avfall som viktige tiltak for å redusere 

klimagassutslipp. Landbruket i Vestfold har gjennom et prosjekt ledet av Vestfold bondelag engasjert 

seg sterkt for å få etablert en stor industriell biogassfabrikk der en del av råvaren er husdyrgjødsel og 

landbruket tar tilbake all bioresten som biogjødsel til erstatning for kunstgjødsel. 

Jordpakking gir økt utslipp av lystgass i tillegg til å redusere avlingene. Tiltak som kan redusere 

jordpakking er derfor gunstig. Bruk av tilførselsslanger for tilførsel av husdyrgjødsel/biorest ut på 

jordet til en traktor med spredeutstyr i stedet for tunge tankvogner, vil være et godt tiltak. Grøfting 

gir kortere perioder med vannmettet jord og dermed mindre lystgasstap (ny forskning). Grøfting gir 

tørrere forhold under jordarbeiding og spredning av husdyrgjødsel og dermed mindre pakking. 

Langvarige forsøk viser at det organiske innholdet i jorda går ned med stor bruk av kunstgjødsel og 

mye åpen åker slik jordbruket er praktisert i Vestfold siden 1970-tallet. Avlingspotensialet synker i 

takt med nedgangen i organisk materiale. Reduksjon i organisk materiale gir CO2-tap, mens en 

oppbygging av organisk materiale i jorda binder CO2. Nedpløying av halm og ingen jordarbeiding om 

høsten bremser nedgangen i organisk materiale, men er ikke tilstrekkelig til å holde balansen. 

Eng/gras er mest effektiv for å øke det organiske materialet, men grasproduksjon på store arealer på 

flatbygdene rundt Oslofjorden er ikke i tråd med målene for matproduksjon. Fangvekster som 
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underkultur i korn og andre åpenåkerkulturer kan være et effektivt tiltak for å øke innholdet av 

organisk materiale. Fangvekster etter tidligkulturer reduserer nedgangen av organisk materiale i 

utsatte produksjoner på jordarter med lite organisk materiale. 

Skogbruket har en svært viktig rolle gjennom opptak av CO2. Tilveksten bare i «lille» Vestfold er 

beregnet til å ta opp og binde 1,4 mill. tonn CO2. Dette er et betydelig tall når klimaregnskapet for 

2010 viser at samlet utslipp fra jordbruket i hele Norge på 4,3 mill. tonn CO2 -ekvivalenter. 

Stammevolum, greiner, røtter og topper i skogen i Vestfold er beregnet til 43,3 mill. tonn CO2. Kilde: 

Skogbrukets klimakalkulator (www.skogogklima.no). 

Lukt/støy/støv/røyk/avfallshåndtering  

Lukt fra husdyrproduksjon og gjødsel, støv fra jordarbeiding og røyk fra f.eks halmbrenning er 

ulemper landbruksproduksjon påfører omgivelsene. Disse ulempene kan i stor grad reduseres med 

enkle tiltak i den daglige drifta. Halmbrenning bør unngås, spesielt om høsten. Tiltak mot lukt fra 

husdyrrom, gjødsellagre, støy fra vifter og tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel og rask 

nedmolding bør særlig vurderes i det tettstednære og bynære jordbruket. 

Ulike typer produksjonsavfall er også en del av landbruksproduksjonen.  Deponering av avfall på 

villfyllinger er fortsatt en utfordring for landbruket. I Vestfold har vi en utfordring i håndtering av 

organisk avfall som fôrrester, halm og avfall fra grønnsaksproduksjon. En biogassfabrikk kan bruke 

noe av dette avfallet som råvare i biogassproduksjon. 

Plan for avfallshåndtering inngår som en del av miljøplan som utarbeides for hvert enkelt 

gårdsbruk/foretak. Avfallshandtering i forbindelse med arbeid i skog inngår i sertifiseringsordninger 

for skogbruket.  

Det må arbeides videre med ordninger for mottak og gjenvinning av produksjonsavfall fra 

landbruket, som plast og plantevernmiddelrester. 

Brennbart produksjonsavfall og hogstavfall i forbindelse med hogst og rydding av 

kulturlandskapsområder bør utnyttes som en ressurs i forbindelse med satsingen på bioenergi. I 

noen tilfeller kan hogstavfall som blir liggende igjen i skogen, dekke til kulturminner og slik øke 

sjansen for ødeleggelser samt forstyrre kulturlandskapet. 
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3.9 Økologisk jordbruk 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Økologisk areal 10174 12535 13326 13836 14136 15211 16150 16015 20730 22892 

Økologisk karensareal 2985 1316 2329 2983 2573 2434 6846 10331 5928 3733 

Sum 13159 13851 15655 16819 16709 17645 22996 26346 26658 26625 

Vestfold har gode muligheter til å satse på økologisk landbruk. Ca 25.000 daa drives økologisk i 2012 

og med Vestfolds nærhet til marked og næringsmiddelindustri ligger det muligheter for videre økning 

av produksjonen. Imidlertid er interessen for omlegging minkende (mindre karensarealer). Det 

skyldes nok vanskeligere markedsmuligheter. Noen gir også opp arealer pga dyrkingstekniske 

utfordringer. Det vises til ”Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Vestfold 2010 – 2013”, 

Fylkesmannen i Vestfold.  

Vestfold ble i 2009 valgt til å være foregangsfylke for å fremme produksjon og forbruk av økologiske 

grønnsaker. Fylkesmannen leder prosjektet som er forlenget til 2013. 

Økologisk jordbruk er et viktig miljøsatsingsområde for landbruket. Virkemidler til økologisk jordbruk 

er knyttet opp mot det nasjonale miljøprogrammet og faller utenfor rammen for mulige tiltak i det 

regionale miljøprogrammet.    

3.10 Utvikling av omfanget av tiltakene i RMP 

I vedlegg 2 er det en oversikt over omfanget av alle tiltakene i RMP og endret jordarbeiding fra 1993 

til 2011. 
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Andel økologisk areal av samlet dyrka areal i drift i Vestfold 

Kilde: Statens landbruksforvaltning, LIB - søknad produksjonstilskudd 31. juli 
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Utvikling av arealet som ikke er jordarbeidet om høsten 

Det viktigste tiltaket i RMP er ingen/utsatt jordarbeiding (åker i stubb). Så mye som 60 – 70 % går til 

disse tiltakene. Med de sårbare og belastede vassdragene vi har i Vestfold mener vi et så stort 

forbruk på dette tiltaket er riktig. 

 

Arealet av korn, oljevekster osv. som ikke er jordarbeidet om høsten, har vært stabilt gjennom hele 

perioden. Siden kornarealet er redusert med ca. 50000 dekar i perioden, er det likevel en økende 

andel som ligger i stubb gjennom vinteren. Andelen i stubb av det som potensielt kunne ha ligget i 

stubb, er nå ca. 40 %. Ca. 65 % av arealet i erosjonsklasse 3 og 4 ligger i gras eller i stubb. Det er 

forsøkt å stimulere til dette gjennom høye satser til åker i stubb og gras i disse to erosjonsklassene. 

Statistikken viser imidlertid lite effekt i økt areal etter økning av satsene. Det kan skyldes 

nedklassifisering av erosjonsklassene i samsvar med Skog og landskaps erosjonskart. 

 

Utbetalinger av miljøtilskudd RMP 

 

Tiltak mot forurensning har vært prioritert i Vestfold. Forurensningsregnskap og kartlegging av 

tilstanden i vassdragene i Vestfold i forbindelse med forvaltningen av Vannforskriften viser at 

forurensningstiltak fortsatt må prioriteres. 
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Areal åker i stubb i Vestfold 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tilskudd forurensning 11 782 390 14 510 103 13 684 390 14 154 700 14 550 257 14 451 196 15 273 665

Tilskudd kulturlandskap 740 580 1 069 645 1 755 715 1 814 485 2 069 120 2 215 635 2 253 545

Sum 12 522 970 15 579 748 15 440 105 15 969 185 16 619 377 16 666 831 17 527 210

Andel kulturlandskap 5,9 % 6,9 % 11,4 % 11,4 % 12,5 % 13,3 % 12,9 %



23 
 

4. Rammer for regionalt miljøprogram i Vestfold 

4.1 Regionalt miljøtilskudd 

4.1.1 Nasjonale bestemmelser 

 Søknadsmaterialet skal foreligge per 31. juli 

 Foretaket skal være berettiget produksjonstilskudd 

 Areal- og dyretall i søknaden skal samsvare med søknad om produksjonstilskudd per 31. juli 

 Søknader kan sendes fra og med registreringsdatoen 31. juli 

 Søknader levert senere enn 20 dager etter fristen skal avvises av kommunen, dersom det 

ikke er gitt særskilt dispensasjon fra søknadsfristen 

 Innvilget beløp under 500 kr kommer ikke til utbetaling 

 Foretaket skal ha Miljøplan trinn 1 

 Foretaket sender søknad til den kommunen driftssenteret ligger 

 Foretaket sender søknad til flere fylker hvis det er tiltak i flere fylker. I de andre fylkene 

sendes søknaden til den kommunen hvor søker disponerer størst areal. 

 Tiltakene skal kartfestes elektronisk og gjenspeiles i miljøplaner 

4.1.2 Regionale bestemmelser 

 Søknadsfrist 20. oktober 

 Trekk kr 1000 per virkedag ved for seint innlevert søknad 

 Halmen på de arealene som foretaket disponerer, skal ikke brennes om høsten 

 For flere av tiltakene krav om miljøplan trinn 2 i samsvar med maler 

 Overlappende finansiering skal samordnes 

4.1.3 Miljøtiltak i Vestfold 

Menyen (se vedlegg 1) har følgende hovedelementer:  

 Miljøtema i menyen, viser overordnet miljøtema. Miljøtemaene reflekterer programmålene og er 
en kategorisering av aktivitetsområder og tiltak. Det vises til omtalen i NMP. 

 Aktivitetsområde viser hva man kan bidra til innenfor hvert miljøtema. Aktivitetsområdene innen 
”kulturlandskap” og ”avrenning” er todelte, da det er ønskelig å differensiere mellom prioriterte 
områder og andre områder. Forvaltningsplaner og tiltaksprogram etter Vannforskriften vil være 
et viktig grunnlag for denne delingen innen miljøtema ”avrenning til vassdrag og kyst”. Det vil 
imidlertid også være nødvendig med egne faglige vurderinger i enkelte fylker, ut fra 
jordbrukspåvirkningen til vassdragene.  

 Tiltak viser hvordan man kan delta, dvs. hvilken drift og skjøtsel m.v. som er tilskuddsberettiget.  

 Enhet og subenhet; Enhet er beregningsgrunnlaget for tilskudd. Subenhet er nødvendig å ha med 
av rapporteringshensyn, og i noen tilfeller for utregning av tilskudd. Dette gjelder for tiltaket 
”Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap”.  Her vil tilskuddet være basert på en kopling 
mellom utmålingsenhet og subenhet (dyreenheter og areal), hvor fagsystemet gjør de 
nødvendige mellomregninger. 

 Tiltaksklasser viser ytterligere differensiering av tiltakene. Antall og betegnelse i denne kolonnen 
er uttømmende, men det er rom for justeringer når det gjelder antall klasser og betegnelser. 
Dersom et tiltak har tiltaksklasser, kan satsene differensieres mellom disse. Vilkår kan også 
variere mellom tiltaksklassene. 
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Miljøtiltak i menylista som er valgt brukt i Vestfold: 
 
Kulturlandskap 
 
1 Miljøtema: Kulturlandskap Aktivitetsområde: Regionalt prioriterte kulturlandskap 

Tiltak: Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap Utmålingsenhet: Dyreenheter 

Subenhet: Dekar Tiltaksklasse: Øyer/holmer/veiløse områder 

Videreføring av «Tilskudd til dyr på beite i skjærgården». Dyreenheten = 1 sau/geit. 1 storfe = 5 dyreenheter. 1 ungdyr 

storfe = 1 hest = 3 dyreenheter. Subenheten dekar = grasdekt beiteareal. Beiteperioden er foreslått utvidet til 1. okt – 

tidligere var det 15. sep – for å få lenger beiteperiode tilpasset Vestfolds klima. 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til beiting på øyer i skjærgården uten fastlandsforbindelse. 

 Beiting minimum 6 uker før 1. oktober eller i samsvar med godkjent beiteplan. 

 Antall dyr må være tilpasset arealet. Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes jevn beiting. 

 Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 2 g/uke for storfe og 1 
g/uke for småfe og hest. Det skal føres loggbok for tilsynet. 

 Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en naturlig avgrensning. 

 Det skal foreligge skriftlig avtale ved innleie av beitedyr. 

 Tilskuddet avgrenses til …. dekar beiteareal per dyreenhet. 

 Miljøplan trinn 2 (flerårig beiteplan og årlig beiterapport). 
 

2 Miljøtema: Kulturlandskap Aktivitetsområde: Regionalt prioriterte kulturlandskap 

Tiltak: Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap Utmålingsenhet: Dyreenheter 

Subenhet: Dekar Tiltaksklasse: Verneområder 

 
Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til beiting på skjøtselsbetingede områder vernet etter Naturmangfoldloven eller Kulturminneloven. 

 Beiting minimum 6 uker før 1. oktober eller i samsvar med godkjent beiteplan. 

 Antall dyr må være tilpasset arealet. Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes jevn beiting. 

 Arealene skal ikke gjødsles eller behandles med kjemiske plantevernmidler med mindre det inngår som en del av en 
godkjent skjøtselsplan 

 Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 2 g/uke for storfe og 1 
g/uke for småfe og hest. 

 Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en naturlig avgrensning. 

 Det skal foreligge skriftlig avtale ved innleie av beitedyr. 

 Tilskuddet avgrenses til …. dekar beiteareal per dyreenhet. 

 Miljøplan trinn 2 (flerårig beiteplan og årlig beiterapport). 
 

3 Miljøtema: Kulturlandskap Aktivitetsområde: Regionalt prioriterte kulturlandskap 

Tiltak: Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap Utmålingsenhet: Dyreenheter 

Subenhet: Dekar Tiltaksklasse: Areal med spesielle verdier 

Videreføring av deler av «Verdifull kulturmark og areal med verdifullt biologisk mangfold». Endring fra utmåling per dekar til 

per dyreenhet.  

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til beiting på naturbeitemarker, hagemarker, skogsbeiter, strandenger, ravinedaler, stølsvoller og 
andre verdifulle kulturmarker. 

 Tilskudd kan gis til beiting på arealer med disse spesielle verdiene på innmarksbeite. 

 Beiting minimum 6 uker før 1. oktober eller i samsvar med godkjent beiteplan. 

 Antall dyr må være tilpasset arealet. Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes jevn beiting. 

 Arealene skal ikke gjødsles eller behandles med kjemiske plantevernmidler med mindre det inngår som en del av en 
godkjent skjøtselsplan 

 Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 2 g/uke for storfe og 1 
g/uke for småfe og hest. 

 Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en naturlig avgrensning. 

 Det skal foreligge skriftlig avtale ved innleie av beitedyr. 

 Kommunen godkjenner arealer. 
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 Tilskuddet avgrenses til …. dekar beiteareal per dyreenhet. 

 Miljøplan trinn 2 (flerårig skjøtselsplan).  
 

4 Miljøtema: Kulturlandskap Aktivitetsområde: Regionalt prioriterte kulturlandskap 

Tiltak: Skjøtsel av særegne landskapselementer Utmålingsenhet: Antall 

Subenhet: Tiltaksklasser: 1. Åkerholmer 2. Gårdsdammer 3. Store trær 

Videreføring og omarbeiding av «Skjøtsel av verdifulle og særegne elementer i Vestfoldlandskapet» og «Vegetasjonssoner 

og gårdsdammer». 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til skjøtsel av åkerholmer, gårdsdammer og kantsoner rundt gårdsdammer og fangdammer 

 Tilskudd kan gis til skjøtsel rundt og fristilling av store trær i jordbrukslandskapet 

 Tilskudd kan bare gis i år som det drives skjøtsel 

 Det skal ikke gjødsles eller sprøytes ved eller på disse elementene. 

 Kommunen godkjenner arealer/objekter  

 Tilskudd gis det året skjøtselen utføres 

 Miljøplan trinn 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

Biologisk mangfold 

5 Miljøtema: Biologisk mangfold Aktivitetsområde: Utvalgte naturtyper 

Tiltak: Skjøtsel av slåttemark Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Nytt tiltak for å støtte opp under utvalgt naturtype «slåttemark» og handlingsplan for slåttemark 
 
Vilkår: 

 Arealet skal ikke sprøytes, gjødsles, tilsås eller jordarbeides 

 Arealet skal slås etter frøsetting 

 Slått skal foretas med ljå eller maskiner med skjærende redskap 

 Slått og ryddet vegetasjon skal fjernes etter noen dagers tørking 

 Arealet kan etterbeites om høsten 

 Kommunen godkjenner arealer 

 Miljøplan trinn 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

6 Miljøtema: Biologisk mangfold Aktivitetsområde: Prioriterte naturverdier 

Tiltak: Beite av biologisk verdifulle arealer Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring av «Verdifull kulturmark og areal med verdifullt biologisk mangfold» 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til arealer med dokumentert verdi for plante- og dyrelivet, f. eks. utvalgte naturtyper og prioriterte 
arter, og skal stimulere tradisjonell skjøtsel av kulturbetingede naturtyper 

 Tilskudd kan også gis til småbiotoper og korridorer i kulturlandskapet hvor dyr og planter finner tilflukt 

 Beiting minimum 6 uker før 1. oktober eller i samsvar med godkjent beiteplan. 

 Antall dyr må være tilpasset arealet, se tabell. Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes jevn beiting. 

 Arealene skal ikke gjødsles eller behandles med kjemiske plantevernmidler med mindre det inngår som en del av en 
godkjent skjøtselsplan 

 Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 2 g/uke for storfe og 1 
g/uke for småfe og hest.  

 Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en naturlig avgrensning. 

 Det skal foreligge skriftlig avtale ved innleie av beitedyr 

 Kommunen godkjenner arealene og skjøtselsplanene basert på miljøfaglige rapporter og kartlegginger av 
naturverdiene. 

 Miljøplan trinn 2 (flerårig skjøtselsplan).  
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Kulturmiljøer og kulturminner 

7 Miljøtema: Kulturmiljøer og kulturminner Aktivitetsområde: Automatisk fredete kulturminner 

Tiltak: Skjøtsel av gravminne Utmålingsenhet: Antall 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring og detaljering av «Kulturminner og kulturmiljøer» 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til rydding av vegetasjon 

 Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper i samarbeid med kulturminnemyndigheten. 

 Kulturminnet skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel 

 Miljøplan 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

8 Miljøtema: Kulturmiljøer og kulturminner Aktivitetsområde: Automatisk fredete kulturminner 

Tiltak: Skjøtsel av gravfelt Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Antall Tiltaksklasser: 1. Beite 2. Slått 

Videreføring og detaljering av «Kulturminner og kulturmiljøer» 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til rydding av vegetasjon og beiting 

 Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper i samarbeid med kulturminnemyndigheten. 

 Kulturminnet skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel 

 Beiting minimum 6 uker før 1. oktober eller i samsvar med godkjent beiteplan. 

 Antall beitedyr må være tilpasset arealet, se tabell. Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes jevn beiting. 

 Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 2 g/uke for storfe og 
1 g/uke for småfe og hest.  

 Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en naturlig avgrensning. 

 Det skal foreligge skriftlig avtale ved innleie av beitedyr. 

 Miljøplan 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

9 Miljøtema: Kulturmiljøer og kulturminner Aktivitetsområde: Automatisk fredete kulturminner 

Tiltak: Skjøtsel av andre automatiske fredede kulturminner Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Antall Tiltaksklasser: 1. Beite 2. Slått 

Videreføring og detaljering av «Kulturminner og kulturmiljøer» 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til rydding av vegetasjon og beiting 

 Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper i samarbeid med kulturminnemyndigheten. 

 Kulturminnet skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel 

 Beiting minimum 6 uker før 1. oktober eller i samsvar med godkjent beiteplan. 

 Antall beitedyr må være tilpasset arealet, se tabell. Tråkkskader skal unngås og det skal tilstrebes jevn beiting. 

 Tilsyn med dyrene i samsvar med regelverket for dyrehold: Tilsyn på beite i utmark minimum 2 g/uke for storfe og 
1 g/uke for småfe og hest.  

 Beiteområdet skal være inngjerdet eller ha en naturlig avgrensning. 

 Det skal foreligge skriftlig avtale ved innleie av beitedyr. 

 Miljøplan 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

10 Miljøtema: Kulturmiljøer og kulturminner Aktivitetsområde: Nyere tids kulturminner 

Tiltak: Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarder Utmålingsenhet: Meter 

Subenhet: Tiltaksklasser: Bakkemurer/steingjerder 

Videreføring og detaljering av «Kulturminner og kulturmiljøer» 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til rydding av vegetasjon og vedlikehold 

 Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper i samarbeid med kulturminnemyndigheten. 
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 Kulturminnet skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel 

 Miljøplan 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

11 Miljøtema: Kulturmiljøer og kulturminner Aktivitetsområde: Nyere tids kulturminner 

Tiltak: Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, skigarder Utmålingsenhet: Meter 

Subenhet: Tiltaksklasser: Trerekker/alleer 

Videreføring og detaljering av «Kulturminner og kulturmiljøer» 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til rydding av vegetasjon og vedlikehold 

 Kulturminnet skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel 

 Miljøplan 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

12 Miljøtema: Kulturmiljøer og kulturminner Aktivitetsområde: Nyere tids kulturminner 

Tiltak: Skjøtsel av viktige kulturhistoriske områder Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser: 

Videreføring og detaljering av «Kulturminner og kulturmiljøer» 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til rydding av vegetasjon 

 Skjøtsel skal skje etter antikvariske prinsipper i samarbeid med kulturminnemyndigheten. 

 Kulturminnet skal være tilgjengelig for allmennheten. 

 Kulturminnet skal holdes ryddig og fri for søppel 

 Miljøplan 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

Friluftsliv og tilgjengelighet 

13 Miljøtema: Friluftsliv og tilgjengelighet Aktivitetsområde: Turmuligheter og tilgjengelighet 

Tiltak: Vedlikehold av ferdselsårer i jordbrukslandskapet Utmålingsenhet: Meter 

Subenhet: Tiltaksklasse: Lav tilrettelegging 

Videreføring av «Ferdsel, stier og turveier». 

Vilkår: 

 Kun sti/turvei på fulldyrka mark kan være tilskuddsberettiget. 

 Stien/turveien skal merkes og være åpen for allmenn ferdsel. 

 Stien skal knyttes opp mot eksisterende sti- eller veinett og tilrettelegges slik at den brukes. 

 Stien skal slås og holdes ryddig for søppel. 

 Miljøplan trinn 2 (flerårig skjøtselsplan). 
 

Avrenning til vassdrag og kyst 

14 Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Ingen/utsatt jordarbeiding Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser: Erosjonsklasse 1, 2, 3, 4 

Videreføring av «Åker i stubb». Videreføring av et stort spenn i tilskuddssatser av hensyn til kostnadseffektivitet og 

målretting av tiltaket. Forskjellen i kostnadseffektiviteten tilsvarer i gjennomsnitt 20 ganger høyere tilskuddssats i 

erosjonsklasse 3 enn i erosjonsklasse 1. I tillegg til effekt mot avrenning har tiltaket en klimaeffekt gjennom mindre 

reduksjon i organisk materiale i jorda (karbonbinding) enn jordarbeiding om høsten. 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til korn, oljevekster, erter, åkerbønner, grønngjødsling og grønnfôrvekster sådd med liten radavstand 
og der en bare høster overjordiske deler.  

 Arealet skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter høsting av hovedveksten. 

 Det er tillatt å sprøyte mot ugras om høsten (ikke i fangvekster). 

 Det gis ikke tilskudd til arealer med grasgjenlegg. 
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15 Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Direktesådd høstkorn Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser: Erosjonsklasse 1, Erosjonsklasse 2 

Videreføring av «Direktesådd høstkorn». 

Vilkår: 

 Ordningen gjelder for høstkorn og høstoljevekster som sås i stubbåker med direktesåmaskin uten forutgående 
jordarbeiding. 

 Det er ikke tillatt med jordarbeiding i forbindelse med såingen. 
 

16 Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Fangvekster sådd sammen med vekster Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring av «Fangvekster i korn». I tillegg til effekt mot avrenning har tiltaket en klimaeffekt gjennom en økning i 

organisk materiale i jorda (karbonbinding). 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til såing av fangvekster i korn, oljevekster, erter og åkerbønner.  

 Fangveksten må være så godt etablert at den dekker jordoverflaten tidlig på høsten.  

 Fangveksten skal ikke pløyes, jordarbeides eller sprøytes om høsten (ikke før 1. mars året etter) og heller ikke gjødsles 
etter normalt gjødslingstidspunkt for hovedveksten. Det vil derfor normalt bli utbetalt tilskudd til åker i stubb i tillegg 
til tilskuddet for fangvekster.  

 Det skal være maksimalt 25 % hvitkløver eller 15 % annen kløver og andre belgvekster i frøblandingen for at den kan 
godkjennes som fangvekst.  

 Fangveksten må være en annen art enn hovedveksten og kan ikke være hovedvekst året etter. 

 Fangvekster kan høstes ved slått eller beiting. Kjøreskader og for hardt beitetrykk må unngås. 
 

17 Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Fangvekster etter høsting Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring av «Fangvekster etter tidligkulturer». Tidligkulturer tilføres mer næringsstoffer enn det som tas ut i avling og 

jorda ligger disponert for utvasking over lang tid. Godt etablerte fangvekster er viktige for å ta opp mest mulig av dette 

overskuddet. I tillegg til effekt mot avrenning har tiltaket en klimaeffekt gjennom mindre reduksjon i organisk materiale i 

jorda (karbonbinding) enn tidligkulturer uten fangvekst. 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til fangvekster etter tidligkulturer.  

 Fangveksten må være sådd før 1. august. Fangveksten må være så godt etablert at den dekker jordoverflaten tidlig på 
høsten.  

 Fangveksten skal ikke pløyes eller jordarbeides før 1. november. Fangveksten kan sprøytes ned etter 20. oktober.  

 Fangveksten kan ikke være hovedvekst året etter. 

 Fangvekster kan høstes ved slått eller beiting. Kjøreskader og for hardt beitetrykk må unngås. 
 

18 Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Grasdekt vannvei Utmålingsenhet: Meter 

Subenhet: Tiltaksklasser: 1.Korn 2.Potet/grønnsaker 

Videreføring og detaljering av «Flerårige erosjonsforebyggende grassoner i åpen åker». De grasdekte vannveiene inne på 

jordet er effektive for å stoppe jord på vei mot vassdraget. Med jorda stoppes fosfor og andre næringsstoffer og 

plantevernmidler bundet til jordpartikler. 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis for varig grasdekke som er minimum 5 m breit – i forsenkninger og i striper på tvers inne på jordet.  

 Tilskudd gis for lengden av den grasdekte vannveien (antall meter). 

 Tilskuddet kan gis i gjenleggsåret forutsatt at den grasdekte vannveien er planlagt å være varig, er sådd om våren og 
har god erosjonsforebyggende virkning i gjenleggsåret. Arealet jordarbeides kun ved fornying av grasdekket. 

 Nedsprøyting eller jordarbeiding er ikke tillatt før 1. mars året etter.                       generelle krav til AK-tilskudd. Ellers gis det ikke AK-tilskudd. 
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 Det gis ikke tilskudd i år det er gras ellers på jordet. 

 Grasarealet trekkes ikke fra ved beregning av andre areal- og miljøtilskudd på resten av jordet. 
 

19 Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Vegetasjonssone Utmålingsenhet: Meter 

Subenhet: Tiltaksklasser: 1.Korn 2.Potet/grønnsaker 

Videreføring og detaljering av «Flerårige erosjonsforebyggende grassoner i åpen åker». Vannet renner over bekkekanten på 

utsatte konsentrerte steder der det er viktig å ha et godt grasdekke. En langsgående grassone sikrer bekkekanten og 

reduserer avrenning og skader ved flom. Det gir god effekt på avrenning av jord, næringsstoffer og plantevernmidler. 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis for varig grasdekke som er minimum 5 m breit – i nedkant av åpen åker mot grøft, bekk, elv eller sjø. 
Bredden beregnes fra jordekanten. 

 Tilskudd gis for lengden av grassonen (antall meter). 

 Tilskuddet kan gis i gjenleggsåret forutsatt at grassonen er planlagt å være varig, er sådd om våren og har god 
erosjonsforebyggende virkning i gjenleggsåret. Arealet jordarbeides kun ved fornying av grasdekket. 

 Nedsprøyting eller jordarbeiding er ikke tillatt før 1. mars året etter. 

 Grassonen kan høstes ved slått eller beiting, forutsatt at dette ikke medfører dårligere effekt på grunn av kjøreskader 
eller betydelige skader etter hard beiting og tråkk.  

 Det tillates ikke at grassonen vokser til med stort ugras som burot og tistel og kratt og trær. 

 Det gis ikke tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding og fangvekster for arealet i grassonen.         

 AK-tilskudd til fulldyrka gras kan gis hvis grassonen høstes eller beites. Ellers gis ikke AK-tilskudd. Kravene til AK-
tilskudd må være oppfylt.                       generelle krav til AK-tilskudd. Ellers gis det ikke AK-tilskudd. 

 Det gis ikke tilskudd i år det er gras ellers på jordet. 
 

20 Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Andre grasdekte arealer Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring og sammenslåing av de to høyeste erosjonsklassene i «Fulldyrka grasarealer». En ønsker å stimulere til å flytte 
dyrking av gras over på den mest erosjonsutsatte jorda ved å gi like gode tilskudd som for ingen/utsatt jordarbeiding av 
korn på de samme arealene. 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis for flerårig eng (inkl. engfrø) på fulldyrka arealer klassifisert som stor og svært stor erosjonsrisiko i alle 
høsteårene. Tilskudd kan også gis i gjenleggsåret. 

 

21 Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Utsatt omlegging av eng Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring og sammenslåing av de to laveste erosjonsklassene i «Fulldyrka grasarealer». 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis til fulldyrka grasarealer (også engfrø) i erosjonsklasse 1 og 2 siste høsteår før avslutning/omlegging av 
enga.  

 Det skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter.  

 Det er tillatt å sprøyte ned graset om høsten. 
 
 

Utslipp til luft 

To nye tiltak som er koblet sammen. Jordpakking er et stort og økende problem i morderne jordbruk med større traktorer, 

maskiner og treskere. Transport og spredning av husdyrgjødsel med tunge tankvogner, ofte på blaut jord tidlig vår og sein 

høst, gir stor pakking. Bruk av tilførselsslanger til traktor med spredeutstyr (uten tankvogn) reduserer pakkeproblemet 

betydelig. Det er imidlertid et kostbart spredeopplegg som bør stimuleres med tilskudd. 

22 Miljøtema: Utslipp til luft Aktivitetsområde: Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

Tiltak: Nedlegging og nedfelling Utmålingsenhet: Dekar 
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Subenhet: Tiltaksklasser: 1. Voksende kultur 2. Åpen åker/stubb 

 
Vilkår: 

 Tilskudd kan gis for nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel og biogjødsel (ikke fane/breispreder). 

 Det skal brukes tilførselsslanger (ikke tankvogn). 

 Minste spredemengde er 5 kg total-N pr. dekar. 

 Husdyrgjødselen/biogjødselen skal spres innen 1. august. 

 Miljøplan trinn 2 - Kartfesting av spredeareal, beskrivelse av spredeopplegg, sprededato, faktisk spredd mengde per 
dekar, navn på innleid entreprenør. 

23 Miljøtema: Utslipp til luft Aktivitetsområde: Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

Tiltak: Bruk av tilførselsslanger Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

 
Vilkår: 

 Tiltaket er koblet til tiltaket «Nedlegging og nedfelling» - det samme spredearealet. 

 Det skal brukes tilførselsslanger og spredeutstyr uten tankvogn for spredning av husdyrgjødsel og biogjødsel. 

 Minste spredemengde er 5 kg total-N pr. dekar. 

 Husdyrgjødselen/biogjødselen skal spres innen 1. august. 

 Miljøplan trinn 2 - Kartfesting av spredeareal, beskrivelse av spredeopplegg, sprededato, faktisk spredd mengde per 
dekar, navn på innleid entreprenør. 

Plantevernmidler 

24 Miljøtema: Plantevernmidler Aktivitetsområde: Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler 

Tiltak: Ugrasharving Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring og detaljering av «Ugrasharving». 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis for minst en gangs ugrasharving mellom såing/planting og høsting i korn og andre kulturer. 

 Det skal ikke benyttes kjemiske ugrasmidler mellom såing/planting og høsting. 

 Tilskuddet gis ikke til høstsådde vekster. 

 Arealer som mottar omleggingstilskudd eller arealtilskudd for økologisk drift, er ikke tilskuddsberettiget. 

 Miljøplan trinn 2 - rapportering av tiltaket (skifte, dato, type harv/redskap og hvem som har utført jobben). 
 

25 Miljøtema: Plantevernmidler Aktivitetsområde: Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler 

Tiltak: Hypping/radrensing Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring og detaljering av «Ugrasharving». 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis for minst en gangs hypping eller radrensing mellom såing/setting/planting og høsting i radkulturer. 

 Det skal ikke benyttes kjemiske ugrasmidler mellom såing/planting og høsting. 

 Arealer som mottar omleggingstilskudd eller arealtilskudd for økologisk drift, er ikke tilskuddsberettiget. 

 Miljøplan trinn 2 - rapportering av tiltaket (skifte, dato, type redskap og hvem som har utført jobben). 
 

26 Miljøtema: Plantevernmidler Aktivitetsområde: Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler 

Tiltak: Flamming Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Videreføring og detaljering av «Ugrasharving». 

Vilkår: 

 Tilskudd kan gis for minst en gangs flamming mellom såing/planting og høsting i radkulturer. 

 Det skal ikke benyttes kjemiske ugrasmidler mellom såing/planting og høsting. 

 Arealer som mottar omleggingstilskudd eller arealtilskudd for økologisk drift, er ikke tilskuddsberettiget. 

 Miljøplan trinn 2 - rapportering av tiltaket (skifte, dato, type redskap og hvem som har utført jobben). 
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Tidligere miljøtiltak som ikke kommer med: 

1. «Kantsone mellom dyrka mark og sjøørettbekker». Tiltaket finnes ikke i menylista og SLF har gitt beskjed om at ikke 

RMP-midler skal brukes til dette tiltaket. 

2.  «Vedlikehold av fangdammer». Tømming av fangdammene kan gjøres med SMIL-tilskudd. RMP-tiltak nr. 4 

«Gårdsdammer» kan brukes til skjøtsel av vegetasjonen rundt fangdammen. 

3. «Innmarksbeite». Det kan bare gis tilskudd til beiting av innmarksbeiter som har spesielle verdier som 

naturbeitemarker, hagemarker, skogsbeiter, strandenger, ravinedaler og stølsvoller (RMP-tiltak nr. 3). 

Miljøtiltak i menylista som er vurdert å være aktuelle i løpet av 2013 - 2016: 

A Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Miljøavtale Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser: Trinn 1, Trinn 2 

En miljøavtale er en avtale om flere miljøtiltak som for eksempel ingen/utsatt jordarbeiding, nivå gjødsling, spredning av 

husdyrgjødsel osv. Avtalen vil da utløse et tilskudd per dekar fulldyrka jord. Miljøavtaler er bare aktuelle i nedslagsfeltet til 

mindre vassdrag som er svært sårbare. Motivasjon blant bøndene og utarbeidelse av gode miljøavtaler er viktig før en slik 

ordning innføres. 

B Miljøtema: Avrenning til vassdrag og kyst Aktivitetsområde: Prioriterte områder 

Tiltak: Stubb i flomutsatte og vassdragsnære områder Utmålingsenhet: Dekar 

Subenhet: Tiltaksklasser:  

Det har tidligere vært praktisert å sette opp erosjonsklassen fra liten til middels på flomutsatte arealer. NVE utarbeider 

flomkart. Når disse er lagt inn i kartløsningen som brukes i tilskuddsforvaltningen, vil en forvaltning av tilskudd for stubb i 

flomutsatte områder bli enkel. Det vil da bli svært aktuelt å ta inn dette tiltaket.  

Årlig revisjon av RMP-tiltak, vilkår og satser 

Avtalepartene i jordbruksoppgjøret representert ved Vestfold bondelag, Vestfold bonde- og 

småbrukarlag og Fylkesmannen i Vestfold reviderer hvert år RMP-tiltakene. Det regionale 

miljøprogrammet gir føringer og rammer for denne revisjonen. Men RMP-tiltak kan tas inn og ut, 

vilkårene kan endres og satsene justeres hvert år etter omfanget av tiltakene og hvor mye midler 

Vestfold får avsatt i jordbruksoppgjøret.  

4.2 Kommunale tiltaksstrategier 

Forvaltningsansvaret for «Spesielle miljøtiltak i jordbruket» (SMIL) ligger hos 

kommunene. Kommunene skal utarbeide flerårige tiltaksstrategier med forslag til ramme for 

ulike formål og avgi en årlig rapport til Fylkesmannen om bruken av disse midlene. De kommunale 

tiltaksstrategiene omfatter også «Nærings- og miljøtiltak i skogbruket» (NMSK). Fylkesmannen 

mottar midlene fra Statens landbruksforvaltning og Landbruks- og matdepartementet, og skal 

fastsette retningslinjer for fordeling av midlene til kommunene. 

 

Tiltaksstrategiene bør inneholde: 

• Hovedutfordringer i landbruket med hensyn til forurensning, kulturlandskap og skogbruk 

• Beskrivelse av mål og hvilke områder som prioriteres, med begrunnelse 

• Tilskuddsbehovet, med begrunnelse 

• Tiltaksstrategien skal også inneholde tilskuddsprosent og krav til egenandel, samt maksimums- 

og minimumsbeløp for de ulike ordningene 

• Retningslinjer for prioriteringer mellom søknader 
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• Det bør planlegges en helhetlig virkemiddelbruk som er tilpasset de lokale utfordringene 

• Beskrivelse av hvordan kommunen planlegger å informere gårdbrukerne om de ulike 

tilskuddsordningene, og hvordan de prioriterer å bruke midlene 

 

Føringer for prioriteringer - SMIL 

Vi står foran store utfordringer med å oppfylle forpliktelsene i Vannforskriften. Jordbruket må 

redusere tilførsler av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene til alle de sårbare vassdragene i 

fylket. De to drikkevannskildene Eikern og Farris må beskyttes mot miljøforringelse. Hydrotekniske 

tiltak må derfor prioriteres i SMIL-tildelingene. Innføring av grøftetilskudd bør utløse utbedringer 

som avskjæringsgrøfter, avløpsledninger/grøfter og kummer som kan finansieres med SMIL-midler. 

Tilskuddet til fangdammer er tatt ut som RMP-tiltak. Tømming av fangdammer vil det derfor være 

aktuelt å søke SMIL-støtte til. 

 

Midlene til kulturlandskap bør fordeles hensiktsmessig mellom tilskudd til tiltak med tanke på selve 

kulturlandskapet, det biologiske mangfoldet, kulturminner og friluftsliv/tilgjengelighet. 

 

Prioritering kan også oppnås gjennom differensierte tilskuddssatser på de ulike områdene innen 

forurensing og kulturlandskap. 

 

Retningslinjer for fordeling av SMIL-midler til kommunene: 

Rammen fordeles med bakgrunn i kommunale tiltaksstrategier. I tildelingen vurderer Fylkesmannen 

kvaliteten på de kommunale tiltaksstrategiene og i hvilken grad prioriteringene er i samsvar med 

føringene i Regionalt miljøprogram. Det legges stor vekt på at det er en helhetlig virkemiddelbruk 

som er tilpasset de lokale utfordringene. 

 

SMIL-midlene tildeles: 

• Kulturlandskapstiltak 

• Forurensningstiltak 

• Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

4.3 Andre virkemidler 

Nasjonale forskrifter 

Nasjonale forskrifter revideres kontinuerlig også av hensyn til miljøet. Eksempler er: Forskrift for 

gjødselvarer mv. av organisk opphav som for tiden er under revisjon. Det kan gi innskjerping i 

kravene for lagring og spredning av husdyrgjødsel. Forskrift om plantevernmidler er en annen 

forskrift som er viktig for vannkvaliteten. Kravene i bondens miljøplan kan revideres. Det foregår 

forsøksvirksomhet og justering av gjødselnormene for å oppnå en balansert gjødsling. 

Lokale forskrifter 

Fylkesmannen har med hjemmel i ”Jordloven” og «Forskrift om produksjonstilskudd», adgang til å 

fastsette lokal forskrift, om krav til jordarbeidingsrutiner eller gjennomføring av lignende tiltak på 

erosjonsutsatte arealer innenfor sårbare vassdrag, eller kystområder. 

Vi vurderer dagens virkemidler som tilstrekkelige til å nå målene og ønsker å nytte positive 

virkemidler som tilskudd og holdningsskapende arbeid i perioden 2013 – 2016. Vi ser foreløpig ikke 
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behov for å innføre lokale forskrifter i Vestfold for å oppfylle målsettinger i arbeidet med 

vannforskriften i denne perioden. 

Tilskudd til verneverdige kulturminner 

Vestfold fylkeskommune etablerte fra 2007 en ordning med tilskudd til verneverdige kulturminner i 

fylket.  Etableringen var forankret i den politiske behandlingen av Fylkesdelplan for bevaring av 

kulturminner i Vestfold. Midlene skal stimulere til bevaring av den fysiske kulturarven i Vestfold. Det 

kan også søkes tilskudd til bevaring av kulturminner fra Norsk Kulturminnefond. Dette bør samkjøres 

med eventuelle SMIL-tilskudd. 

Midler fra miljøforvaltningen  

Fylkesmannens miljøvernavdeling har midler til oppfølging av bl.a. utvalgte naturtyper, prioriterte 

arter, sårbare arter og naturtyper og verneområder. Støtteordningene fra miljø og landbruk bør ses i 

sammenheng. 

Bygdeutviklingsmidler 

BU-midler kan være aktuelle i forbindelse med større investeringer i bygninger og anlegg for å hindre 

punktutslipp og avrenning. Det henvises til «Regionalt næringsprogram for landbruket 2012– 2015» 

(RNP). 

Midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket 

Fylkeskommunen forvalter disse midlene. Støtte kan gis til kompetanseheving innen landbrukets 

miljøtemaer. 

Klima- og miljøprogrammet 

Fylkesmannen får tildelt midler fra Statens landbruksforvaltning fra dette programmet som brukes til 

mindre prosjekter rettet mot miljømålene i RMP (tidligere informasjons- og utviklingsmidler). 

Formidlingen av informasjon til bøndene er viktig i disse prosjektene. Norsk landbruksrådgiving er en 

viktig aktør og samarbeidspartner. 

Informasjonstiltak 

Informasjon knyttet til regionalt miljøprogram rettes mot tre hovedmålgrupper: 

 Gårdbrukere 

Informere om miljømål for landbruket i Vestfold og om tilskuddordninger knyttet til det regionale 

miljøprogrammet. 

 Kommunene, øvrig forvaltning, næringsorganisasjonene og rådgivningstjenesten 

Informere om regionalt miljøprogram og samarbeide om informasjon til gårdbrukerne. 

 Allmennheten 

Informere om utfordringer og miljømål for landbruket i Vestfold og synliggjøre landbrukets 

miljøinnsats. 

Tiltak: 

 Informasjon på nettsider: Fylkesmannen, Grønt fagsenter og kommunene 

 Informasjon på papir: Utsending av veileder for RMP-tilskudd til bøndene. Informasjonsskrivet 

«Landbruksavdelingen informerer». Kommunenes informasjonsskriv til bøndene. 

Landbruksrådgivingens informasjonsskriv. 
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 Informasjonsopplegg for bøndene knyttet til KSL og Miljøplan, møter og kurs. Informasjon 

gjennom møter i næringsorganisasjonene og hos andre interesserte. Kontakt mot pressen i 

forbindelse med nyhetsoppslag på fylkesmannens nettside og pressemeldinger i forbindelse med 

utsending av viktig informasjon til gårdbrukere. 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Menyliste i nasjonalt miljøprogram 

 

Miljøtema Aktivitetsområder Tiltak Utmålings-

enhet

Subenhet Tiltaksklasse

Slått av lokalt verdifulle 

jordbrukslandskap

Daa 5 stk: Bygdenært, 

øyer/holmer/veiløse områder, 

fjellområde, areal m/spesielle 

verdier, veikanter. 
Beite av lokalt verdifulle 

jordbrukslandskap

Dyreenheter Daa 5 stk: Bygdenært, 

øyer/holmer/veiløse områder, 

fjellområde, verneområde, areal 

m/spesielle verdier
Skjøtsel av særegne 

landskapselementer

Antall 3 stk: Åkerholmer, gårdsdammer,  

store trær

Skjøtsel av bratt areal Daa 2 stk: Helling 1:5, helling 1:3

Drift av beitelag Dyretall 3 stk: Sau/geit, hest/storfe og 

sau/geit/storfe med forsterket 

tilsyn

Beite i utmark Dyretall 2 stk: Sau/geit og hest/storfe

Skjøtsel av slåttemark Daa

Skjøtsel av slåttemyr Daa

Skjøtsel av kystlynghei Daa

Beite av kystlynghei Dyreenheter Daa

Skjøtsel av styvingstrær Antall

Skjøtsel av biologisk verdifulle 

arealer

Daa

Beite av biologisk verdifulle arealer Daa

Friarealer for gås i Nord-Tr.lag og 

Nordland

Daa 3 stk: Høyt beitetrykk, middels 

beitetrykk, lavt beitetrykk

Tilrettelegging av fuglebiotoper Daa

Bevaringsverdige husdyrraser Dyretall 4 stk: Sau, storfe, hest, geit 

Skjøtsel av gamle enger Daa

Drift av enkeltseter med 

melkeproduksjon

Antall 3 stk: 4-6 uker, 6-8 uker, 8 uker 

eller mer

Drift av fellesseter med 

melkeproduksjon

Andel 3 stk: 4-6 uker, 6-8 uker, 8 uker 

eller mer

Drift av enkeltseter med foredling Antall

Drift av fellesseter med foredling Andel

Skjøtsel av stølsvoller og 

seterlandskap

Daa

Andre tradisjonelle 

driftsformer

Hesjing Daa

Skjøtsel av gravminne Antall

Skjøtsel av gravfelt Daa Antall 2 stk: Beite, slått

Skjøtsel av andre automatisk 

fredede kulturminner

Daa Antall 2 stk: Beite, slått

Skjøtsel av bakkemurer, trerekker, 

skigarder

Meter 3 stk: Bakkemurer/steingjerder, 

trerekker/alleer, skigarder

Skjøtsel av rydningsrøyser Antall

Skjøtsel av viktige kulturhistoriske 

områder

Daa

Friluftsliv og 

tilgj.het

Turmuligheter og 

tilgjengelighet

Vedlikehold av ferdselsårer i 

jordbrukslandskapet

Meter 2 stk: Høy tilrettelegging, lav 

tilrettelegging

Kultur-

miljøer og  

kultur-

minner

Setring

Automatisk fredete 

kulturminner

Nyere tids 

kulturminner

Regionalt prioriterte 

kulturlandskap

Kultur-

landskap

Opprettholde 

kulturlandskapet

Biologisk 

mangfold

Utvalgte naturtyper

Prioriterte 

naturverdier

Husdyr, kulturplanter 

og genressurser
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Miljøtema Aktivitetsområder Tiltak Utmålings-

enhet

Subenhet Tiltaksklasse

Ingen/utsatt jordarbeiding Daa 4 stk: Erosjonsklasse 1-4

Høstharving Daa 2 stk: Erosjonsklasse 1 og 2

Direktesådd høstkorn Daa 4 stk: Erosjonsklasse 1-4

Fangvekster sådd sammen med 

vekster

Daa

Fangvekster etter høsting Daa

Grasdekt vannvei Meter 2 stk: Korn og potet/grønnsaker

Ugjødsla randsone i eng Meter

Vegetasjonssone Meter Daa 2 stk: Korn og potet/grønnsaker

Andre grasdekte arealer Daa

Stubb i flomutsatte og 

vassdragsnære områder

Daa

Vedlikehold av fangdammer Daa

Utsatt omlegging av eng Daa

Miljøavtale Daa 2 stk: Trinn 1, trinn 2

Ingen/utsatt jordarbeiding Daa 4 stk: Erosjonsklasse 1-4

Høstharving Daa 2 stk: Erosjonsklasse 1 og 2

Direktesådd høstkorn Daa 4 stk: Erosjonsklasse 1-4

Fangvekster sådd sammen med 

vekster

Daa

Fangvekster etter høsting Daa

Grasdekt vannvei Meter 2 stk: Korn og potet/grønnsaker

Vegetasjonssone Meter 2 stk: Korn og potet/grønnsaker

Andre grasdekte araler Daa

Stubb i flomutsatte og 

vassdragsnære områder

Daa

Stubb i områder med jordtap 

(vinderosjon)

Daa

Vedlikehold av fangdammer Daa

Miljøavtale Daa 2 stk: Trinn 1, trinn 2

Nedlegging eller nedfelling Daa 2 stk: Voksende kultur og åpen 

åker/stubb

Bruk av tilførselsslanger Daa

Spredning med rask nedmolding Daa

Spredning i vår/vekstsesong Daa

Ugrasharving Daa

Hypping/radrensing Daa

Flamming Daa

Utslipp til 

luft

Miljøvennlig 

spredning av 

husdyrgjødsel

Plante-vern-

midler

Redusert bruk av 

kjemiske 

plantevernmidler

Avrenning til 

vassdrag og 

kyst

 Prioriterte områder

Andre områder



Vedlegg 2: Utvikling av miljøtiltakene i RMP i Vestfold 
 

  

Tiltak Enhet 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stubb liten erosjon dekar 8319 6671 7277 7713 6498 7349 6886 8275 12399 9480 8674 8704 10387 13054 13750 13803 16205 19496 23345

Stubb middels erosjon dekar 51830 65515 57125 59774 53526 56502 51636 53661 65904 58614 58677 58572 56116 62926 67561 65160 70052 63844 69631

Stubb stor erosjon dekar 36145 36310 39137 39458 35592 38002 36060 34316 37986 34445 34441 32233 28898 27100 28105 25661 23173 21565 21440

Stubb svært stor erosjon dekar 10483 12238 14895 12639 10901 12044 11039 11136 12808 10877 10971 9993 8553 7893 6933 6351 6660 6784 7150

Gras siste høsteår liten erosjon dekar 779 839 988 908

Gras siste høsteår middels erosjon dekar 4043 3521 4278 4318

Gras stor erosjon dekar 3162 6546 7321 8857 9389

Gras svært stor erosjon dekar 1877 1916 1827 2531 2865 3149 3662

Lett høstharving dekar 4864 4226 4143 4879 5165 4996

Direktesådd høstkorn dekar 852 659 496 149 938 510 3905 1206 604 343 754 408 360

Høstkorn etter lett høstharving dekar 474 2549 2903 3408 3553 3527 3342 3025 2389 780 143

Flerårige grassoner, meter meter 12670 8300 11820 14580 15299 14614 40200 62050 112200 166500 145441 161188 177940

Fangvekster korn dekar 4224 6519 8982 8144 6326 4968 4338 4437 2765 4169 3000 1528 2966

Fangvekster tidligkultur dekar 98 0 59 150 185 230 274

Fangdammer dekar 41 44 46 50 60 55

Ugrasharving dekar 1687 2343 2187 5259 4504 5560 6583

Ferdsel, stier og turveier dekar/m 30 35 35 40 56 14345 16790

Kulturminner og kulturmiljøer dekar 122 142 157 164 197 246 242

Verdifulle og særegne elementer dekar 56 61 73

Vegetasjonssoner og gårdsdammer dekar 66 40 52 60 61 68 60

Verdifull kulturmark og biologisk mangfold dekar 842 2196 2033 2350 2581 2311 2739

Innmarksbeite dekar 2349 3822 3698 4031 4076

Storfe på beite dyr 5398

Hest på beite dyr 361

Småfe på beite dyr 5664

Storfe i skjærgården dyr 94 71 145 95 131 119 115

Hest i skjærgården dyr 4 6 7 11 6

Småfe i skjærgården dyr 720 745 974 982 1331 1066 860

Org. beitebruk storfe dyr 631 615 572 611

Org. beitebruk storfe høst dyr 629

Org. beitebruk småfe dyr 1620 1659 1619 1487

Org. beitebruk småfe høst dyr 1544

Samlet areal åker i stubb dekar 106777 120734 118434 119584 106517 113897 105621 107388 129097 113416 112763 109502 103954 110973 116348 110975 116090 111689 121566

Gras siste høsteår, liten og middels erosjon dekar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4822 4360 5266 5226

Sum dekar 106777 120734 118434 119584 106517 113897 105621 107388 129097 113416 112763 109502 103954 110973 116348 115797 120450 116955 126792
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Vedlegg 3: Tilskuddssatsene for miljøtiltak i RMP i Vestfold 

 

  

Tiltak Enhet 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stubb liten erosjon dekar 50 50 40 40 40 40 50 50 40 40 40 40 40

Stubb middels erosjon dekar 70 70 60 60 60 60 75 85 60 60 60 60 60

Stubb stor erosjon dekar 110 110 100 110 110 110 140 175 160 150 160 160 160

Stubb svært stor erosjon dekar 140 140 130 140 140 140 180 260 280 270 280 280 270

Gras siste høsteår liten erosjon dekar 40 40 40 40

Gras siste høsteår middels erosjon dekar 60 60 60 60

Gras stor erosjon dekar 160 150 160 160 160

Gras svært stor erosjon dekar 180 260 280 270 280 280 270

Lett høstharving dekar 40 40 30 30 30 30

Høstkorn etter lett harving dekar 40 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40

Direktesådd høstkorn dekar 40 40 30 40 40 40 75 90 100 90 90 90 90

Fangvekster korn dekar 120 120 110 70 70 70 90 90 100 90 90 90 90

Fangvekster tidligkultur dekar 180 180 200 250 250 250 250

Fangdammer dekar 1000 1100 1000 1000 1000 1000

Flerårige grassoner, meter dekar 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7

Ugrasharving dekar 80 80 90 80 80 80 80

Småfe i skjærgården dyr 65 150 300 300 300 300 300

Storfe i skjærgården dyr 155 300 600 550 550 550 550

Hest i skjærgården dyr 155 300 600 550 550 550 550

Ferdsel, stier og turveier dekar/m 650 650 750 700 700 20 10

Kulturminner og kulturmiljøer dekar 800 800 900 900 900 900 900

Verdifulle og særegne elementer dekar/stk 450 450 450

Vegetasjonssoner og gårdsdammer dekar 400 400 500 450 450 450 450

Verdifull kulturmark og biologisk mangfold dekar 260 350 400 370 370 370 370

Innmarksbeite dekar 150 100 100 100 100

Org.beitebruk småfe dyr 5 5 5 5

Org.beitebruk storfe dyr 10 10 10 10

Ferdsel, stier og turveier meter 20 10
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Vedlegg 4: Forurensningsregnskap for nedslagsfelter i Vestfold 
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