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Høringssvar på forslag til fordelingsnøkkel til Regionale Miljøtilskudd - fra 
Innlandet Bondelag 

 
 
Innlandet Bondelag er svært bekymret for forslaget til ny fordelingsnøkkel av RMP-midlene. Det 
er positivt at det rettes et overordnet blikk på om midlene blir fordelt etter intensjonene all den tid 
fordelingen hittil er fra 2004, og at det kommer objektive kriterier for fordeling av midlene. Men 
vi er kritiske til at det blir en omfordeling mellom fylker, spesielt med tanke på at klimaarbeidet i 
stadig større grad vil komme inn i ordningen og vil kreve mer penger. Vi setter også spørsmål ved 
en del av kriteriene og ved begrunnelsen for de ulike vektingene. 
 
 

1. Hvordan vil den foreslåtte fordelingsnøkkelen påvirke arbeidet med RMP i deres 
fylke/region?  

 
- Innlandet vil med ny fordelingsnøkkel og dagens RMP-ramme miste 12,1 mill kroner, en 

reduksjon på nesten 10 %. Mer om de ulike faktorene beskriver vi under spørsmål 3.  
 

- Innlandet har nettopp samlet seg om nye kriterier i forbindelse med harmonisering av 
ordningene fra gamle Oppland og gamle Hedmark. De naturgitte forholdene i de to gamle 
fylkene ga større satsing på kulturlandskap i Oppland og redusert forurensning i 

Hedmark. Dette har gjort at vi har måttet stramme inn på husdyrgjødselordningen i 

gamle Hedmark, som har hatt tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 

siden 2004. Det betyr at vi allerede har måtte nedprioritere tiltak innen klima og 

vannmiljø i Innlandet. Det er stikk i strid med nasjonale satsinger i bla landbrukets 

klimaplan. En reduksjon i potten vil gi en ny og smertefull prosess. 
 

- For å få nødvendig stimuli til redusert klimautslipp til luft og avrenning til vann, er det 
viktig å ha gode tiltak med riktige satser slik at den enkelte bonde finner det interessant og 
fornuftig å gjennomføre tiltakene. Det er viktig med gode støtteordninger til 
miljøvennlig   spredning av husdyrgjødsel og utsatt jordarbeiding. 

o Eksempelvis hadde vi fra 2019 til 2020 en økning på 55.000 daa for miljøvennlig 
spredning av husdyrgjødsel. Dette er en positiv utvikling og vil få en knekk ved 
lavere satser. Dette viser at tilskudd motiverer og virker. 

o Utsatt eller ingen jordarbeiding er for mange et risikoprosjekt og vi har fått en 
reduksjon i arealet på 17.000 daa siste år. Skal vi snu denne trenden, kreves det 
høyere satser. Blir satsen i stedet redusert, vil vi sakke enda mer akterut for dette 
satsingsområdet. 
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- Innlandet er landets største seterfylke, og seterkulturen er sårbar. Seterlandskapene er en 

svært viktig del av Innlandet også som reiselivsfylke. For å stimulere til fortsatt seterdrift, 
bør tilskuddet til setring økes. I deler av fylket har vi mye bratt areal trenger stimulans for 
å fortsatt drives. Dette tilskuddet er svært viktig så lenge vi mangler et driftsvansketillegg. 
 

- Oppsummert: Ved reduksjon i satsene blir det å ta mange skritt tilbake i en tid da vi 
trenger å ta flere skritt framover. Gode formål vil settes opp mot hverandre. 
 
 
 

2. Fordelingsnøkkelen, slik den skisseres gjennomført i rapporten, fører til omfordeling 
mellom fylker. Hvis fordelingsnøkkelen innføres, bør omfordelingen kompenseres og i så 
fall hvordan?  
 

- Hovedproblemet er nettopp omfordeling, noe vi i Bondelaget er sterkt kritiske til. 
 

- Hvis den foreslåtte fordelingsmodellen blir stående, forutsetter vi at den totale 
bevilgningen til RMP økes, slik at Innlandet minst beholder dagens bevilgning. Behovet er 
enda større, og vi trenger en styrking av virkemiddelpotten med friske midler.  
 

- De regionale miljøvirkemidlene er viktige for å ivareta kulturlandskapet og for å redusere 
forurensing til luft og vann. De vil få enda større betydning i arbeidet med å oppfylle 
landbrukets klimaforpliktelser, jf landbrukets klimaplan. Innlandet Bondelag mener 
derfor at bevilgningen til RMP-midler må økes. 
 
 
 

3. Fordelingsnøkkelen bygger på objektive og etterprøvbare kriterier. Hvis man tar 
utgangspunkt i at man finner en løsning på utfordringer knyttet til omfordeling, 
hvordan vurderer dere selve fordelingsnøkkelen? (kriterier, vekting og mulighet for 
prioriteringer/satsinger utenfor fordelingsnøkkelen)  
 

- Etter vår mening gir ikke Landbruksdirektoratet noen begrunnelse for hvordan de har 
kommet fram til de ulike vektfaktorene.  
 

- En løsning på omfordelingen vil måtte bety endring av vekting, endring av kriterier eller 
friske midler inn. Vi vil derfor her påpeke hva vi mener slår ulogisk ut for Innlandet sin 
del. 
 

o Miljøgoder som bratt areal, semi-naturlige naturtyper og seter er svakt vektet og 
spiller en stor og viktig rolle i Innlandet.  
 

o For hovedkategori utslipp til luft og vann, har vi en stor del under kriteriet 
«kornareal og åpen åker» mens vi har mindre på erosjonsklasse 2, 3 og 4. For 
erosjonsklassene 2, 3 og 4 er det å bemerke at denne vektingen kommer her 
SAMTIDIG som Innlandet med nye erosjonsrisikokart har gått fra ca 25 % i 
erosjonsklasse 1 til hele 95 % i klasse 1.  

o Avrenning er en stor risikofaktor, og vi lurer på hvorfor erosjonsklasse 1 er utelatt. 
Det er spesielt kritisk for Mjøsa som resipient, som omgis av store arealer med 
slake jorder. Isolert sett gir hvert dekar ikke så stor avrenning, men til sammen 
kan det være utfordrende. Det er på sin plass å nevne Nordsjøavtalen og 
avrenningsproblemene i Indre Oslofjord. Vi ønsker ikke en ny Mjøs-aksjon.  
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o Medlemmer med god fagkunnskap og bakgrunn fra landbruksforvaltningen har 
stilt spørsmål ved om det kan være feil i de nye erosjonskartene, og vi ønsker at det 
skal ses nærmere på dette. 
 

o Innlandet er et husdyrtett fylke, og får med det en realistisk andel av kriteriet 
gjødselsdyrenhet. 
 

o Husdyrtetthet som kriterium er vanskelig å forstå regneteknisk. Det er helt klart at 
stor husdyrtetthet gir høy risiko for miljøet, men det blir vanskelig å regne på dette 
innen fylkesgrenser. I Innlandet har vi stor dyretetthet i enkelte områder, men satt 
sammen med alt annet areal, blir det pr definisjon liten dyretetthet i Innlandet. 
Fylkesgrensa gir dermed et lite realistisk bilde av den store risikofaktoren som 
husdyrtett i praksis utgjør. 

 
 

4. Rapporten nevner at historiske data er vurdert som et kriterie. Hvordan vurderer dere 
bruken av historisk data som kriterie – er det nødvendig for å ivareta tidligere satsinger 
eller burde man benytte oppdaterte og objektive kriterier som svarer til dagens 
utfordringer? 
 

- Forslaget til fordelingsnøkkel gir store omfordelinger mellom fylker. Selv om vi er positive 
til at kriteriene skal ses på nytt nå, 20 år etter innføringen av RMP, må det erkjennes fra 
partene at det også er tenkt kloke tanker tidligere. Begge disse elementene tilsier dette at 
historiske data bør inn som et kriterium. 

- Nå er det lagt til grunn at data fra 2019 skal benyttes. Videre er det i rapporten brukt SSB 
som kilde. Data bør hentes fra Produksjonstilskudd slik at det blir ajourført fortløpende. 
Når dette skal innføres fra 2023, blir 2019-tall et unødvendig gammelt tallgrunnlag. 

 
 
 

5. Dersom fylkeslaget har innspill ut over disse spørsmålene imøteser vi også disse. 
 

- Innlandet, som er det største matproduksjonsfylket i Norge, vil med den foreslåtte 
fordelingsnøkkelen miste 12,1 millioner kroner, eller nesten 10% av RMP-potten.  
 

- Hovedproblemet er omfordeling, noe vi er sterkt kritiske til. Vi mener det er behov for mer 
midler i Innlandet allerede i dag. For oss er det derfor uakseptabelt å miste midler. Vi har 
vært gjennom en smertefull sammenslåingsprosess der ordninger fra de to opprinnelige 
fylkene er samordnet. Nasjonale føringer har bundet penger på en slik måte at enkelte 
tiltak ikke kunne endres, og dermed har andre tiltak fått lavere satser. Uheldigvis har dette 
ført til at tiltak mot vannforurensning som var vektlagt tyngst i Hedmark har mistet vekt, 
og fått lavere satser. Summen av midler har økt en del til Oppland og gått ned til Hedmark. 
En ny runde vil føre til ytterligere svekking av ordningene, og dårlig forutsigbarhet for 
ordninger som har gjort at bønder har investert (spesielt i gjødselhåndteringsutstyr) for å 
følge signalene som er gitt.  
 

 
- Vi mener at forslagene er mangelfullt begrunnet. 

 
- Det er gjort et stort arbeid med fordelingsnøkkelen, men på bakgrunn av de to 

strekpunktene over, vil vi anmode om at fordelingsnøkkelen sendes tilbake til 
Landbruksdirektoratet for en ny gjennomgang. 
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Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Elisabeth Gjems  
 
Leder i Innlandet Bondelag 
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