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Nytt Regionalt Miljøprogram 
for Oslo og Viken 

 

Landbruksavdelingen 
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Foto: 

Forskrift om regionale 

miljøtilskudd for jordbruket i 

Oslo og Viken  

• Klare føringer for de regionale 

forskriftene er gitt i Nasjonal 

instruks for regionale 

miljøtilskudd 
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Foto: 

Utarbeidet i samarbeid med det regionale 
partnerskapet.  

Fylkesmannen fastsatt RMP etter samråd med 
fylkesorganisasjonene til faglagene.  

Miljøutfordringer skal danne grunnlag for 
prioriteringen av tiltak.  

Programmet skal gi føringer for de kommunale 
SMIL- og drenerings midlene.  

Nasjonal instruks med forskriftsmal:  

For forenkling i forvaltningen og harmonisering av 
tiltak og vilkår mellom fylkene. 

For mer ensartet rapportering og resultatvurdering. 
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Foto: MG, Vernskog og Verdifulle kulturlandskap 

Se kart  

 

Forurensing:  

Under marin grense (MG) 

 

Kulturlandskap: 

Ravinebeiter 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) 

Verdifulle/helhetlige kulturlandskap 

Fjellområder over vernskoggrensa 

 

Målretting = Prioriterte områder 
 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e
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Foto: Vekster for pollinerende insekter på Steinssletta i Hole. Fylkesmannen i Buskerud 

• Soner for pollinerende insekter -                                  

i kombinasjon med grasdekte 

vannveier,  grasstriper i åker og 

langs vann 

• Grasstriper på tvers av fallet i åker  

• Ingen jordarbeiding om høsten i alle 

erosjonsrisikoklassene + 

flomutsatt og vassdragsnært 

• Miljøavtale (tiltakspakke) 

• Nedlegging og nedfelling av 

husdyrgjødsel + bruk av 

tilførselslanger, i hele regionen  

• Radrensking og hypping 

Nye ordninger:  
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Foto: Ravinebeite ved Fagerheim i Skoger. Fylkesmannen i Buskerud 

• Beiting for å opprettholde verdifulle 
jordbrukslandskap på innmark. 

• Gjelder innmarksbeiter, overflatedyrka og 
marginale fulldyrka arealer på ravinebeiter 
og innenfor verdifulle kulturlandskap og 
UKL-områder. 

• Området skal være godt nedbeitet minst en 
gang i løpet av sesongen. 

• Beitetrykk tilpasset beiteområdet på en slik 
måte at miljøverdiene ikke forringes.  

• Tilskuddet utmåles per dekar.  

 

§ 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark  - SPISSING! 
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Foto: Oppslag på infotavle i Hydalen, Hemsedal. Fylkesmannen i Buskerud 

 

• Fjellområder over vernskog-

grensa, øyer og holmer 

 

§ 7 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark 
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Foto: 

Det kan gis tilskudd for slått, rydding 

eller beiting for å hindre gjengroing av 

gårdsdammer. Arealet det gis tilskudd 

for skal ikke være gjødslet. 

 

Tiltaksklasse: Gårdsdammer. 

 

Tilskuddet utmåles per stykk.  

 

§ 9 Skjøtsel av gårdsdammer 

 

Gårdsdam på Bergflødt i Lier. Fylkesmannen i Buskerud 
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Foto: 

Blomsterblanding 

Tilskudd for å så og skjøtte soner med 
pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal 
som er gjennomført slik at sonene har 
pollinatorvennlige blomster gjennom hele 
vekstsesongen.  
 

Ikke gjødslet eller sprøytet med plantevernmidler. 
I kombinasjon med grasdekte sone i åker § 25 og 
grasdekt vannvei § 26. Bredden på tiltaket 
tilsvarer vegetasjonssonen eller vannveien. 

Tiltaksklasser: Lav sats. 

Tilskuddet utmåles per løpemeter. 

 

§ 13 Soner for pollinerende insekter 

Pionerblanding i  Modum. Insektsmat og Jordløsning. Fylkesmannen i Buskerud  
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Foto: Halvdanshaugen i Hole. Fylkesmannen i Buskerud 

Gjelder kun gravhauger 
 

Skjøtselen skal være gjennomført 
slik at kulturminnet er synlig i 
jordbrukslandskapet 
 

Kulturminnet skal være registrert i 
kulturminnebasen Askeladden 
 

Maks 10 hauger per foretak 

 

§ 15 Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner 
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Foto: Steingjerde i Leveld, Ål. Fylkesmannen i Buskerud 

Tiltaksklasser: Bakkemurer, 
steingjerder, trerekker og alléer 

  

Skjøtselen skal være gjennomført 
slik at kulturminnet er synlig i 
jordbrukslandskapet 

 

Tilskuddet gis innenfor verdifulle 
kulturlandskap og UKL-områder 

 

§ 16 Skjøtsel av steingjerder, bakkemurer, trerekker og alléer  



Foto: PURA/Sommerseth design 

Kapittel 5 Avrenning til vann 
 
§ 17 Ingen jordarbeiding om høsten 

Gjelder alle erosjonsrisikoklasser 

 

(Obs. gjelder ikke korn m gjenlegg) 
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Foto: 

Erosjonsklasse 3 og 4 + 
flomutsatt areal, - innenfor 
prioriterte områder   

Ingen krav til redusert 
gjødsling 

Varig eng, fornying må skje 
på vår/sommer 

Med flomutsatt areal menes 
arealer som oversvømmes 
regelmessig, inntil 10-års 
flom. 

§ 18 Gras på arealer utsatt for flom og erosjon 

Svært store jordtap på flomutsatte areal uten tilstrekkelig plantedekke. Lierelva mai 2007. Fylkesmannen i Buskerud 
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Foto: Flom i Numedalslågen Kongsberg juli 2007. Fylkesmannen i Buskerud 

Det kan gis tilskudd for flomutsatte og 
vassdragsnære arealer som ikke 
jordarbeides før 1.mars. Tilskuddet kan gis 
til arealer som oppfyller vilkårene i § 19 
ingen jordarbeiding om høsten.  

 

Tilskuddet gjelder for flomutsatt areal og 
vassdragsnært areal inntil 50 meter fra 
vassdrag.  

 

Med flomutsatt areal menes arealer som 
oversvømmes oftere enn 10-års flom. 

 

 

§ 19 Ingen jordarbeiding på flomutsatte arealer  
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Det kan gis tilskudd for å direkteså 

høstkorn og høstoljevekster på arealer 

som ikke er jordarbeidet.  

 

Tilskuddet gjelder arealer under marin 

grense. 

 

Tilskuddet utmåles per dekar. 

 

§ 20 Direktesådd høstkorn 

og høstoljevekster 

Direktesåing på Toten. Fylkesmannen i Innlandet 
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Fangvekster 

§ 21 som underkultur 

• Sådd sammen med korn, olje eller 
belgvekster (før tresking ) 

• Skal være godt etablert på høsten 

• Arealet skal ikke jordarbeides, 
sprøytes eller gjødsles før våren 
(etter 1.mars) 

 

§ 22 sådd etter høsting 

• Grønnsaker, poteter og rotvekster 

Foto: Else Villadsen, NLR Øst 
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§ 23 Grasdekte 
vannveier og  

grasstriper i åker 
 
 

 § 24 Grasdekt 
kantsone i åker 

 
 
 

 

Anlegges i erosjonsutsatte dråg på åkerareal 
• Minst 6 m bred (40 kr/m)  
 

På tvers av fallet i lange hellinger 
• Minst 2 m bred (5 kr/m) 

 

Minst 6 meter gras + 2 m naturlig vegetasjon mot vassdrag 
(15 kr/m) 

• Ikke gjødsles eller sprøytes 
• Slås, beites eller pusses 

 

 

 

Godt etablert om høsten 

Ved fornying: jordarbeiding og tilsåing mellom 1.3-1.7 

Anlegge sone for pollinerende insekter i tillegg – ekstratilskudd (10 kr/m) 

Skal ha blomster gjennom vekstsesongen som ikke gjødsles eller sprøytes  

 

Foto: Rast i vegetasjonssone, Røyken. Fylkesmannen i Buskerud 
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Foto: Fangdam på Vaker, Steinssletta i Hole. Fylkesmannen i Buskerud 

Det kan gis tilskudd for 

fangdam som er etablert på 

eller i tilknytning til 

jordbruksareal.  

Fangdammen skal ha 

tilfredsstillende renseeffekt. 

    

Tilskuddet utmåles per dekar. 

 

§ 25 Fangdam  
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Foto: Spredning av blautgjødsel med nedlegger og tilførselsslange. Buskerud fylkeskommune 

Kapittel 6 Utslipp til luft 

§ 26 Nedfelling eller nedlegging av 
husdyrgjødsel  
+ 

§ 27 …med tilførselsslange 
 
Gjelder spredning av husdyrgjødsel 
og biorest 
 
Arealet skal høstes/beites etter siste 
spredning 
 
Nedmolding innen to timer etter 
nedlegging i åpen åker 
 
Ekstra tilskudd ved bruk av 
tilførselsslange 
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Foto: 

§ 28 Ugrasharving i åker 
- I korn og frø til modning 

- Arealet kan ikke sprøytes med ugrasmidler, 
unntatt mot floghavre og hønsehirse, eller 
nedsviing av oljevekster og åkerbønne 

 

§ 29 Ugrasbekjempelse i 
radkulturer 

- Kun mekanisk ugrasbekjempelse.  

- Ingen bruk av ugrasmidler før høsting 

 

Plantevern 

Mekanisk ugras-bekjempelse 

Kapittel 8 Plantevern 

Ugrasharving i Modum. Fylkesmannen i Buskerud 
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Miljøavtale er en årlig 
tiltakspakke  
 

 

• Gjelder foretak innenfor prioriterte 
områder med store utfordringer med 
avrenning og jordstruktur 

 

• Bedre jordhelse på arealer med 
dårlig jordstruktur 
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Foto: Pionerblanding. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

• Djup mekanisk jordløsning om sommeren. 

Etterfulgt av egna frøblanding (pionèrblanding 

eller tilsvarende), skal minst inneholde:  

• vintervikke/lodnevikke 2 kg,  

• blodkløver 0,5 kg,  

• honningurt 0,5 kg,  

• ettåring eller flerårig raigras 1 kg  

• Plantebestanden skal ha minst to måneders 

veksttid  

• Dersom arealet slås, skal det gjøres etter 

blomstring 

• Aktuelt i åpen åker med jordstrukturproblemer og 

lavt organisk innhold. 

Trinn 1 – Jordløsning  
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Foto: Kompostvender i Sigdal. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

For bedre jordstruktur, tilføre mikroliv og øke 
det organiske innholdet i dyrka mark: 

Tilskudd til spredning av kompost som er 
egenprodusert eller produsert i samarbeid med 
andre landbruksforetak.  

Følgende må være oppfylt:  

• mengde kompost tilpasses plantenes 
gjødselbehov og spres minimum 2 tonn per 
dekar, 

• komposten skal vendes slik at alt materiale 
omdannes og hygieniseres, 

• komposten skal ha temperaturlogg som viser 
temperatur over 55°C i mer enn tre dager, og 

• opphavsmaterialet skal dokumenteres i et 
eget dokument («Råvaredokument») 

 

Trinn 2 – Spredning av kompost 
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Grunnvilkår for 
miljøavtale 

Gras, fangvekster eller stubbåker  

gjennom vinteren   

- i dråg,  

- flomutsatte jordbruksarealer, 

- langs jordbruksarealer som grenser     til 
åpent vann,  

- på alt åkerareal i erosjonsklasse 3 og 4.  

 

Fangvekster etter tidligkulturer (uansett 
erosjonsklasse) 

 



25 © Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Foto: 

• Beite:  kategorien «bygdenært» (innmarksbeite)  

• Skjøtsel av åkerholmer 

• Andre automatisk freda kulturminner enn 

gravhauger 

• Skjøtsel av kulturhistoriske områder 

• Tilrettelegging av ferdselsårer 

• Utsatt omlegging av eng 

• Ugjødsla randsone i eng 

• Skjøtsel av steingjerder, trerekker og alleer (utenfor 

utvalgte kulturlandskap) 

Tiltak som går ut:  
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eStil velger automatisk sats 
for omsøkte areal i 
forurensningsordningene  
innenfor eller utenfor 
prioritert område 
 
Husk å skrive ut kart over 
RMP-tiltakene før du trykker 
på “send inn”. 

 

Ny funksjonalitet i eStil 
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Regionale miljøkrav – justeringer på gang!! 

Frå forskrift om regionale miljøkrav i 

Haldenvassdraget:   

§ 3.Miljøkrav 

1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om 

høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding om 

høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.  

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.  

3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som 

mottar avrenning fra jordbruksareal.  

4. Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko 

(erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides 

om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn 

på arealer som ikke er omtalt i miljøkrav punkt 1, 2 og 

3.  

 

Formål 

Redusere erosjon fra jordbruket i 

områder som har avrenning til 

sårbare vassdrag. 
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Foto: Vekster for pollinerende insekter på Steinssletta i Hole. Fylkesmannen i Buskerud 

• Soner for pollinerende insekter -                                  

i kombinasjon med grasdekte 

vannveier,  grasstriper i åker og langs 

vann 

• Grasstriper på tvers av fallet i åker  

• Ingen jordarbeiding om høsten i alle 

erosjonsrisikoklassene + flomutsatt 

og vassdragsnært 

• Miljøavtale (tiltakspakke) 

• Nedlegging og nedfelling av 

husdyrgjødsel + bruk av 

tilførselslanger, i hele regionen  

• Radrensking og hypping 

Hva var nytt igjen?  


