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Organisering 

 
Styringsgruppe: 

Landbruksdirektørene  

Referansegruppe: 

Næringsorganisasjoner  

Regional og kommunal forvaltning   
Landbruksrådgiving 

 

Arbeidsgruppe: 

Faglig ansvarlig i de tre fylkene 

Partnerskapet 

RMP  
Viken og Oslo 

2019 -2022 



RMP 
Oslo og Viken 
inneholder: 

Miljøutfordringer og mål for jordbruket i Oslo 
og Viken  

Prioritering av områder for vannmiljø og 
kulturlandskap 

Prinsipper for prioritering av tiltak i Regionalt 
miljøprogram 

Forskrift om regionale miljøtilskudd- 
tilskuddsordningene  

Skjøtselsråd for kulturlandskap 

Føringer knyttet til SMIL og drenering 

Forslag til videre arbeid med regionale 
miljøkrav 

Informasjonsplan – prioritering klima og miljø-
programmet 



Prinsipper 
for 

prioritering 
av tiltak i 

RMP 



Prioriterte områder 
 

• Se kart  

Forurensing:  

• Under marin grense 

Kulturlandskap: 

• Raviner 

• Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) 

• Verdifulle/helhetlige kulturlandskap 

• Fjellområder/ vernskoggrensa 

 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e


Ordninger 
som utgår fra 
RMP Oslo og 
Viken : 

• Innmarksbeite/bygdenært  (O/A  
og B) 

• Åkerholmer & skigarder & store 
trær (O/A og Ø) 

• Andre automatisk freda 
kulturminner enn gravhauger 
(O/A og Ø) 

• Skjøtsel rundt rydningsrøyser (Ø) 

• Skjøtsel rundt kulturhistoriske 
områder (Ø og O/A) 

• Tilrettelegging Åkerrikse (O/A) 

• Ferdselsårer  (Ø og O/A) 

• Ugjødsla randsone i eng 
(O/A) 

• Andre grasdekte arealer 
(Ravineskjøtsel i B) 

• Flamming (B og O/A) 

• Spredning gjødsel med 
rask nedmolding (B) 

• N-sensor (B) 

• (Kompost (B)) 

• Utsatt omlegging av eng 
(B, Ø, O/A) 

• Fangvekster sådd etter 
tidlig høsting av korn  



Nye ordninger:  

• Soner for pollinerende innsekter- i 
kombinasjon-  NY 

• Grasstriper i åker – NY- 

• Ingen jordarbeiding om høsten i alle 
erosjonsklasser + flomutsatt og vassdragsnært. 

• Miljøavtale (=tiltakspakke) 

• Slangespreder (+Nedlegging, nedfelling) i hele 
regionen  

• Radrensking og hypping - radkulturer  

Foto: Fylkesmannen i Buskerud 



Ingen jordarbeiding 
om høsten 

• Gjelder nå alle 
erosjonsrisikoklasser 

 & 

• Flomutsatt areal- 10-årsflom 

• Vassdragsnært areal- 50 
meter –kart 

Foto: PURA/Sommerseth design 



Grasdekte vannveier  
 
og grasstriper i åker 
 
 
Grasdekt kantsone i åker 
 
 
 

Mulig å anlegge sone for pollinerende insekter i tillegg 
– ekstratilskudd  

Skal ha blomster gjennom vekstsesongen som ikke 
gjødsles eller sprøytes  

 



Fangvekster 

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 

 

sådd etter høsting 

• Grønnsaker, poteter og rotvekster 
Foto: Else Villadsen, NLR Øst 



Miljøavtale er en årlig 
tiltakspakke  
Hvorfor? 

• Helhetlig miljøsatsing på foretak med store 
utfordringer med både avrenning og jordstruktur 

• Økt bruk av fangvekster etter høsting av potet og 
grønnsaker  

 

   Kun innen prioritert område 

 



Trinn 1- 
avrenningstiltak 

1. Kombinasjon av avrenningstiltak på 
erosjonsutsatt areal (dråg, 
erosjonsklasse 3 og 4, vassdragsnært, 
flomutsatt). Høstkorn-direktesådd 

2. Fangvekster på  tidligkulturer (uansett 
erosjonsklasse) 

 



Trinn 2- jordhelse 

• Mekanisk jordløsning om 
sommeren, for å bryte plogsålen 
(maks 35 cm). Etterfulgt av tilsåing 
med frøblanding for bedre 
jordstruktur.  

ELLER:  

• Tilførsel av egenprodusert kompost 
for å bedre jordstrukturen, tilføre 
mikroliv og øke det organiske 
innholdet i dyrkamark.  
 

Gjelder åpen åker med jordstrukturproblemer 



Miljøavtale = trinn 1+2                   Tiltakspakke trinn 1, på 200 daa = 10.000 kr. 
          +trinn (60 daa x 250 kr/daa) 15000 kr = 25.000,- 
        

 

Ingen jordarbeiding på 
flomutsatt  

(Stubb vassdragsnært) 
25 daa 

Grasdekt vannvei og 
grasstriper i åker 
(20 daa) 
 

Grasdekt kantsone i åker 
(30 daa) 
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Høstkorn 
direktesådd  

Erosjonsrisikoklas
se. 3  

(100 daa) 



Regionale miljøkrav – justeringer på gang! 
 

Én ny, felles forskrift for Oslo og Viken 

Nå jobbes det videre med oppdatering av kunnskapsgrunnlaget- 
Miljøvernavdelingen (og snart vannområdene) 

Våren 2019 vil forslaget til regionale miljøkrav og virkeområder i 
Oslo og Viken på høring -frist 1.oktober 

Justering av kravene for de som i dag har krav: 2020,  

Nye områder: 2021. 



 
Miljøprogrammets føringer for SMIL- og drenerings midlene:   
 
Rett miljøtiltak på rett sted!  
  
 
De kommunale tiltaksstrategiene skal prioritere tilskudd til områder med de største 
miljøutfordringene og prioritere tiltak som gir god miljøeffekt.  

I henhold til jordbruksavtalen, skal hydrotekniske tiltak prioriteres i leirjordsområdene 

Fordeling til Follo- kommunene (fastsettes fredag)  

SMIL:  3.4 mill. kr 

Drenering  Tilstrekkelig! 



Husk! 

Info på nett og div. 
samlinger før 

våronna 

15. oktober – 
søknadsfrist 

Søknadsportal 
RMP  Altinn! 

 Ny søknadsportal 
for SMIL og 

drenering!! 

Miljøråd 
Søk klima og 

miljøtiltaksmidler-
1.mars 



SLUTT 

 


