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AGENDA:

Ø Føringer for landbrukets 
miljøbidrag

Ø Ulike roller i forvaltningen
Ø Miljøvirkemidler 

Foto: Bama
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Foto:

Overordna mål for norsk 
landbrukspolitikk:

Hovudmålet er å sikre nok, 
trygg og variert mat av god 
kvalitet og til ein fornuftig pris.

LMD
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jordbruksforhandlingene

valg

lokallag



5© Fylkesmannen i Oslo og Viken

jordbruksforhandlingene

dialogmøter

valg

Tildelingsbrev, kontrolldialogmøter

Iverksetter nasjonal politik
k

lokallag
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jordbruksforhandlingene

dialogmøter

valg

Kontroll og veiledning

Tildelingsbrev, kontrolldialogmøter

Veiledning, kontroll,

førsteinsans for de fleste 

tilskuddsordningene

Iverksetter nasjonal politik
k

lokallagklageFørsteinstans KMP
fordeling
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Miljøvirkemidler:

- Regionalt miljøprogram

- Spesielle miljøtiltak

- Drenering

- Klima- og miljøprogrammet

Kompensasjon

Krav:

Regionale miljøkrav

Særskilte miljømål i jordbruket
v redusere forurensning til vann og luft
v ivareta kulturlandskap og kulturminner 
v tilrettelegge for friluftsliv 
v ivareta biologisk mangfold
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- Alle landbruksforetak kan søke tilskudd 
for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller 
leiejord. 

- Hvert fylke har et eget miljøprogram 
med et utvalg miljøtiltak man kan få 
tilskudd for å utføre. 

- Tiltakene blir bestemt ut i fra hva 
Fylkesmannen ser på som de største 
miljøutfordringer i sitt fylke.

- Kommunene er førsteinstans og 
behandler søknader ut ifra regionale 
forskrifter

Regionalt miljøprogram 
- RMP
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Oslo og Viken: - Antall PT-søkere: 6160
- Antall RMP-søkere: 3955

Ramme til fordeling i 2020:

- Fylkesmannen setter foreløpige satser
- Låses etter at søknadene er behandlet  

RMP – litt om omfang og oppslutning
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- 104 km pollinatorsone
- 15,7 mil «Grasdekte vannveier i åker, korn, potet og 

grønnsaker»
- 63 622 da slangespredning
- 33 951 da med fangvekster sådd før høsting
- 2 029 da med fangvekster sådd etter høsting

«Ingen jordarbeiding om høsten»:
Østfold:               243 340 da     -33 % av jordbruksarealet 

Oslo og Akershus:  268 120 da -36 % av jordbruksarealet 
Buskerud:                 70 712 da  -14 % av jordbruksarealet 

Noen fun facts fra RMP 
- 2019
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Foto:

• Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som 
forventes av vanlig jordbruksdrift. 

• Formålet med SMIL er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensningen fra jordbruket

• Fylkesmannen fordeler midler til kommunene
• Lokale tiltaksstrategier vedtas i den enkelte 

kommune
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-
og-mat/kart/

Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/kart/
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Foto:

Statlige og regionale føringer:
Hydroteknikk skal prioriteres i leirområdene

• Hydrotekniske tiltak omfatter rørgrøfting og annen 
drenering, lukkingsanlegg og kummer.

-> Avgjørende for å skape gode forhold for plantevekst
-> Gir jorda tilfredsstillende bæreevne for 
landbruksmaskiner

Lokal tiltaksstrategi – føringer for innhold
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Foto:

Økt fokus de senere år:
§ Klimatiltak (miljøvennlig håndtering av gjødsel, 

jordforbedring, karbonlagring)
§ Vannkvalitet
§ Pollinerende insekter
§ Fremmede arter

Kunnskap om miljøverdier og –utfordringer er i 
utvikling -> nye muligheter å se flere tiltak i 
sammenheng!

Lokal tiltaksstrategi – føringer for innhold forts..
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• Rangering
• Prosentvise tilskuddssatser?
• Årlige fokusområder
• Se tiltak i sammenheng m/ andre 

ordninger?
• Samarbeid med andre kommuner?
• Mer? 

…men rom for lokale 
prioriteringer

Nanna Aaby, fra Steinsletta i
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Foto:

• Føringer fra RMP
• 60 % - faste kriterier (areal, andel planering)
• 20 % - RMP, miljøutfordringer
• 20 % - måloppnåelse/ aktivitet

• Føringer fra tildelingsbrev:
• Vektlegge måloppnåelse og gjennomføringsevne
• Hydrotekniske tiltak
• Tiltak for ville pollinerende insekter  
• Tiltak for truet natur

SMIL – Føringer for FMs fordeling
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Kulturlandskap Biologisk mangfold Kulturminner og
miljøer

Friluftsliv Avrenning til vann

SMIL – tilsagn i Oslo og Viken, 2019

Østfold Oslo og Akershus Buskerud

0,33 %

14 %

21 %

3 %

Sum tilsagn i 2019: 684

For 2020 ble det bevilget 32 mill. kr til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Dette er en nedgang på 6,3 mill. kr fra 2019

Sum tilskudd i 2019:  kr 44 321 166,-
64 %
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• God drenering er avgjørende for å 
kunne øke matproduksjonen. 

• Et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et 
endret klima med mer nedbør

• Reduserer faren for erosjon fra 
jordbruksarealer 

• Godt drenert jord slipper ut mindre 
lystgass enn vannmettet jord

• Kommunen er førsteinstans

Drenering
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Antall dreneringssøknader i 2019

Østfold Oslo og Akershus Buskerud

Østfold: 110
Oslo og Akershus: 25 
Buskerud: 19

Forbruk 2019:                  kr 14 621 190
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Foto:

• Korn, potet og grønnsaksarealene skal prioriteres

Fra RMP:
• 70 % av midlene etter faste kriterier – andel 

jordbruksareal 
• 30 % etter aktivitet - gjennomføringsgrad og 

rapportering/innmeldte behov – FMs 
skjønnsutøvelse – vanskeligste punktet

-> Balanse mellom innmeldt behov og tilgjengelige  
midler i Oslo og Viken i 2020

Drenering– føringer for FMs fordeling

Grøfting ved grøfteentreprenør Arne Ekvall, Larvik
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q ….at produksjon av mat skal foregå med god 
ressursbruk og minst mulig forurensning, 
klimagassutslipp og tap av naturmangfold

q …å øke landbrukets miljøbidrag, som 
kulturlandskap, naturmangfold, binding av 
karbon og produksjon av biogass

q …å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til 
endrede klimaforhold, med sikte på å 
opprettholde eller øke matproduksjonen og 
ivareta produksjonsressursene

Klima- og 
miljøprogrammet skal 
bidra til…
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Klima og miljøprogrammet
Målene for klima- og miljøprogrammet er å bidra til:

o At produksjon av mat skal foregå med minst mulig forurensning, klimagassutslipp 
og tap av naturmangfold

o Å øke landbrukets miljøbidrag, som kulturlandskap, naturmangfold, binding av 
karbon og produksjon av biogass

o Å tilpasse agronomi og dyrkingssystem til endrede klimaforhold,
o Et viktig vilkår for tildeling er at kunnskap fra prosjektet gjøres tilgjengelig for 

næringsutøverne og raskt implementeres i praktisk jordbruk.
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Foto:

Hvem kan søke?
• Landbruksforetak eller andre bedrifter
• Kommuner
• Fag- eller næringsorganisasjoner
• Kompetansebedrifter, utrednings- eller 

forskningsmiljøer

Søknadsfrist regionale midler: 1. mars 2021

Klima- og miljøprogrammet

Klima Østfold
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- Krav til redusert  jordbearbeiding 
på de mest erosjonsutsatte 
arealene

- Formålet er å redusere avrenning 
av til sårbare vassdrag.

De regionale miljøkravene er under 
revidering. Nye regionale miljøkrav 
trer forhåpentligvis i kraft i 2021.

Regionale miljøkrav
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Takk for meg J


