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Høringssvar Regionalt miljøprogram for landbruket i Oslo og Akershus 
2013 - 2016 

Det vises til høringsbrev og høringsutkast av 7.8.2012. Akershus Bondelag har behandlet 

saken i styremøte av 25.9.2012.  

 

I forbindelse med høringen ønsker vi å påpeke at september er en uheldig måned for 

høringsfrist da lokallagenes arbeid med innspill til RMP programmet må gjennomføres 

midt i innhøstingen. Regionalt miljøprogram er viktig og berører bondens økonomi direkte, 

det hadde vært ønskelig å få denne høringen til en annen årstid for å få flere innspill fra 

næringen.  

 

En del oppfatter av høringsutkastet at Akershus Bondelag stiller seg bak forslaget fra 

fylkesmannen da vi har deltatt i arbeidsgruppa. Vi vil understreke at fylkesmannes utkast 

er vesentlig endret fra det opprinnelige forslaget vi ble forespeilet før sommeren.  

 

1.0  Generelt  
Akershus fylke er et av landets største kornfylker og produserer ca 20 % av landets 

matkorn. Kanaliseringspolitikken som er ført siden 1950 tallet, med innretting på at korn- 

og planteproduksjon skal foregå i de områdene som er klimatisk best egnet for dette har 

ført til at det er svært lite husdyr i Akershus. Ensrettet dyrking av korn og andre ettårige 

vekster er i all hovedsak grunnen til at man i Akershus har vesentlig større utfordringer enn 

mange andre fylker når det gjelder problematikk knyttet til erosjon og avrenning av 

næringsstoffer til vann og vassdrag.  

 

Akershus Bondelag mener målformuleringene i høringsdokumentet er svake og at 

resultater måles på feil grunnlag. Det bør være forbedringer i vannkvalitet som skal ligge 

til grunn for innsatsen som gjøres. I dag opplever vi at fylkesmannen er mer opptatt av 

hvor stort antall dekar man lar ligge i stubb og hvor mange meter med buffersoner som er 

anlagt uten at dette direkte kan kobles til at vannkvaliteten blir bedre. Akershus Bondelag 

vet at det er flere ulike faktorer herunder stor variasjon i nedbørsmengde og naturlig 

avrenning som kamuflerer en eventuell forbedring av vannkvalitet, men mener at man må 
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fokusere på målet om bedre vannkvalitet i større grad enn antall meter buffersone og dekar 

åkerjord som får ligge i stubb om høsten.   

 

Landbruksmeldinga (St. meld 9 2011/2012) Landbruks og matpolitikken – velkommen til 

bords har som målsetning å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Dette er 

beregnet til å være 1 % i året eller 20 % de neste tjue årene, dette gjelder også for korn. 

Konsekvensene ved innføring av miljøtiltak som redusert jordarbeiding ses ofte som 

mindre avling og redusert produksjon. Det er med andre ord kryssende målsetninger 

mellom matproduksjon og rent vann. For å opprettholde produksjons- og avlingsmengde er 

det er svært viktig med forutsigbare rammer og langsiktig planlegging i jordbruket. 

 

Strukturrasjonaliseringen i landbruket har vært enorm, med en effektivisering på 

gjennomsnittlig 6 % i året. Dette fører med seg problemer i form av at et færre antall 

mennesker skal drive samme areal innenfor en begrenset tidsperiode. Store maskiner som 

er nødvendig for å rekke over disse arealene øker omfanget av fortetting, pakking og 

kjøreskader på jorda. Sterkt presset økonomi gjør at nødvendig og sterkt anbefalt 

vedlikehold av arealene som f. eks grøfting ikke blir gjennomført. Det er viktig å huske at 

Norge har dårlige naturgitte forutsetninger for arrondering med store sammenhengende 

arealer. Videre effektivisering kan fort føre til at arealer som har en vanskelig arrondering 

blir liggende uproduktive på grunn av problemer med tilgjengelighet. Dette reduserer 

mulighetene til å oppnå målet om økt matproduksjon og bidrar til at forurensingen fra 

landbruket øker.          

 

RMP ordningen er bare en av mange ordninger bonden skal forholde seg til, det er derfor 

viktig at man har et enkelt og forutsigbart system. I mange tilfeller er det ikke store 

endringer i bondens RMP søknader fra år til år, man bør derfor vurdere om det kan være 

mulig å ha et system hvor opplysningene kan lagres fra år til år i et elektronisk 

søknadsskjema eller man bør utrede en ordning for en flerårig plan.  

 

2.0  Forurensing  
Akershus Bondelag mener det er riktig at landbruksnæringen skal være miljøbevisst og ta 

miljøutfordringer på alvor. Bærekraftig landbruk er et overordnet mål i norsk 

landbrukspolitikk, dette betyr at næringa må ta sin del av ansvaret for å redusere 

forurensning og klimagassutslipp, og for å ivareta det biologiske mangfoldet. Samtidig er 

det å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet den viktigste oppgaven landbruket 

løser for samfunnet. Dermed er det nødvendig på best mulig måte å kombinere målene om 

et miljøvennlig men samtidig effektivt og lønnsomt landbruk.  

 

Hovedutfordringen på miljøsiden for landbruket i Oslo og Akershus er erosjon og 

avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag. Akershus Bondelag mener det er viktig å 

begrense erosjon og avrenning fra jordbruksarealer. Dette bør i første rekke skje med 

målrettede tiltak tilpasset de lokale utfordringene i det enkelte vannområde.   I tillegg til 

tiltak fra landbruket er det også viktig at andre aktører gjør sin del av innsatsen for å 

forbedre vannkvaliteten. En stadig større del av naturlig erosjon og utrasing skyldes at 

omliggende arealer legges under asfalt. Overflateavrenning gjør at vannet renner i bekker 

og elver med mye større kraft og hastighet enn tidligere. Det er derfor viktig at også tiltak 

som sikring av elvekanter og bekkeløp for å hindre graving, anlegging av kummer for å 
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forsinke og ta unna store vannmengder og lignende tiltak iverksettes. Dette må finansieres 

over andre budsjetter, og landbruksnæringa kan ikke ilegges ansvar for disse tiltakene selv 

om vannveien ofte går over landbrukseiendommer.       

 

Akershus Bondelag mener at avrenning fra punktkilder og utvasking og avdrift av 

plantevernmidler ikke bør anses som hovedutfordringer for landbruket i Akershus og Oslo.  

 

Avrenning fra punktkilder (fra f. eks gjødselkjeller) kan forekomme, men er generelt ikke 

noe stort problem. Plantevernmiddelhåndtering blir sikret via krav til plantesertifikat og 

blir behandlet i henhold til gjeldene regler. Grunnet restriksjoner på jordarbeiding ser vi at 

bruk av plantevernmidler øker, og avrenning kan på sikt utgjøre et problem. 

Kunnskapsgrunnlaget er fortsatt mangelfullt på område og bør pr. i dag ikke kalles en 

hovedutfordring for landbruket i Oslo og Akershus. 

 

Forringelse av jordstruktur skjer ved fortetting, pakking og kjøreskader på jorda. Dette 

skyldes presset økonomi som gjør at vedlikehold av arealene nedprioriteres og at det blir et 

stadig større krav til effektivitet, derav større og tyngre maskiner. God jordstruktur er 

avhengig av riktig jordarbeiding, blant annet vil vinterfrost på høstpløyd jord være med på 

å gi jorda en fin smuldrestruktur som kan være vanskelig å oppnå ved redusert 

jordarbeiding.      

 

3.0  Regionalt miljøprogram 2013 – 2016 
 

Svært ambisiøse målsettinger  

Høringsforslaget legger opp til en målsetning om at areal i erosjonsklasse 3 og 4 innenfor 

de fire vannområdene i første planperiode ikke skal jordarbeides om høsten. Pr. 2011 

gjelder dette 34 % av arealet i klasse 3 og 36 % av arealet i klasse 4 som jordbearbeides 

om høsten.  

 

En slik målsetning er svært generell og for lite målrettet for å nå de ambisiøse målene om 

god vannkvalitet. Akershus Bondelag mener man må sette inn rett tiltak på rett sted og at 

tiltakene må spisses i større grad. Flere jorder består av en mosaikk av flere erosjonsklasser 

hvor avrenning er et lite problem. Skal man nå målet om 20 % økt matproduksjon i løpet 

av de neste 20 årene må tiltakene som settes inn være mer målrettede og gjennomføres på 

rett sted. Akershus Bondelag mener at et generelt jordarbeidingsforbud i erosjonsklasse 3 

og 4 ikke er målrettet nok for å oppnå både miljøvennlig drift og økt produksjon. Vi erfarer 

at mange grunniere mener kartgrunnlaget som brukes for å beregne erosjonsrisikoklassene 

ikke har stor nok nøyaktighet. Man bør på sikt vurdere om dagens erosjonsklasseindeling 

er riktig å bruke som grunnlag for denne ordningen, eller om man bør lage konkrete planer 

for det enkelte bruk.      

 

Videre mener vi at tiltakene må settes inn der de har størst effekt, og at man derfor ikke bør 

bruke ressurser på tiltak i områder hvor avrenning og erosjon er et lite problem. Akershus 

Bondelag mener alt areal i erosjonsrisikoklasse 1, med unntak av kantsoner mot vassdrag, 

grasdekte vannveier og flomutsatte arealer bør tas ut av RMP program og miljøkrav. 

Dersom klasse 1 tas ut av miljøkravene er det også unødvendig å opprettholde en 

målsetning om at disse arealene skal ha en viss % andel av arealet som ikke jordarbeides 
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om høsten. Man bør også vurdere om krav til jordarbeiding om høsten er hensiktsmessig i 

erosjonsrisikoklasse 2, da avrenningen fra dette arealet også er relativt liten. Med et mål 

om at det skal produseres mer mat bør det ikke være slik at man skal bli kompensert for å 

drive dårlig i områder som kan produsere langt mer med lite forurensing ved riktig drift.         

 

Forpliktende miljøplan for det enkelte bruk 

Akershus Bondelag mener det bør legges til rette for et system hvor det utarbeides en 

forpliktende miljøplan for det enkelte bruk. En plan bør utarbeides med et perspektiv på 

minimum 5 år, hvor man setter fokus på miljøvennlig men samtidig agronomisk god drift. I 

en slik plan kan man kartlegge de momenter og gjøre tiltak på de arealer hvor behovet og 

effekten er størst. Vi forutsetter at ordninger som buffersoner langs vann og vassdrag, 

grasdekte vannveier, dråg og flomutsatte arealer er gode og målrettede tiltak som må være 

inne i en slik ordning men ordninger som går på generell jordarbeiding ut i fra antall dekar 

innenfor vassdragets nedbørsfelt eller erosjonsklasse erstattes med et individuelt opplegg 

for den enkelte gård.  

 

Utarbeiding av en slik flerårig plan vil i første omgang kreve ressurser frem til alle 

gårdsbrukene er kartlagt og det er laget en plan, men vil på sikt gi mindre arbeid. Da kan 

man beregne støtte hvert enkelt gårdsbruk skal ha for flere år frem i tid og forvaltningen 

kan i stor grad konsentrere seg om kontrollfunksjonen. En kontrollordning må fungere med 

stikkprøvekontroller som i dag, og med konsekvenser for bruker dersom det blir oppdaget 

brudd på miljøplanen. En slik ordning hadde også vært lettere og mindre tidkrevende å 

forholde seg til for bonden og man kan øke bevisstheten og interessen for miljøtiltak på 

egen gård dersom tiltak er basert på dokumenterte og hensiktsmessige vurderinger ikke på 

generelt grunnlag.     

 

Akershus Bondelag mener det er nødvendig å se på endringer av RMP programmet 

allerede i denne rulleringen og at dette ikke kan ligge på vent i 4 nye år. Vi mener derfor at 

det bør lages et nasjonalt forsøksprosjekt som utreder denne måten å forvalte regionalt 

miljøprogram på. Vi mener at vannområdet Leira/Nitelva er et egnet område for et slikt 

prosjekt og vil gi verdifulle erfaringer som også er relevant i andre deler av landet.  

Området er preget av arealer med høy erosjonsrisiko, beitemark og husdyr og man er 

allerede godt i gang med gratis miljøråd til bøndene i området noe som kan være et godt 

utgangspunkt for et slikt prosjekt.  

 

Finansiering  

De siste 3 årene har rammen for RMP midler i Oslo og Akershus vært stabil på 52 900 000 

kr. Samtidig har man mål om at det skal bli stadig større oppslutning om ordningene og 

forslaget til nytt RMP program legger opp til at mer areal skal inn under juridiske 

forpliktelser. Akershus Bondelag mener det er riktig å skille på Rmp midler som brukes 

som godtgjøring og motivasjon til å gjennomføre frivillige miljøtiltak og midler som 

brukes til å kompensere for pålagte miljøtiltak. RMP rammen må øke i takt med 

oppslutning og krav. Ordningen med at endelige satser for ulike RMP tiltak kan reduseres 

ved stor oppslutning er lite motiverende for at flere skal gjøre miljøtiltak. Man bør heller 

ikke innføre juridiske forpliktelser som medfører nedsatt avlingsmengde og kvalitetstap 

uten at det finnes tilfredsstillende kompensasjonsordninger.  
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Redusert jordarbeiding  

Akershus Bondelag mener det er viktig å gjøre rett tiltak på rett sted og til rett tid. Tatt i 

betraktning av at man har begrensede midler og at man tidligere har måttet redusere 

satsene i RMP programmet på grunn av stor oppslutning, mener vi det er feil å legge opp 

til at man ønsker enda større ”lovpålagt oppslutning” om RMP programmet uten at man 

med sikkerhet får økte ressurser til disposisjon. Siden jordbruksavtalen 2012 er et teknisk 

dokument, dvs. statens tilbud ble sendt stortinget uten forhandlinger, fortsatt har satt av 

52,9 millioner kr til miljøtiltak i Oslo og Akershus for 2013 ser det ikke ut til at nåværende 

regjering har intensjoner om dette.       

 

  

 Effekt Kg/daa/år og 

 Kl 1 Kl 2 Kl 3 Kl 4 

Beregnet erosjon ved 

høstpløying 

 

29 

 

99 

 

391 

 

1164 

Relativ effekt av tiltak     

Høstpløying 0 0 0 0 0 

Høstharving 0,5 15 50 196 582 

Stubb  0,85 25 84 332 989 

Stubb +fangvekst 0,9 26 89 352 1048 

Gras 0,97 28 96 379 1129 

 

Utregninger gjort av Bioforsk viser at erosjon ved høstpløying er ca 40 ganger høyere i 

erosjonsklasse 4 enn i erosjonsklasse 1. Ut i fra beregningene, se tabellen, er det vesentlig 

at arealer med avrenning til vann og vassdrag innenfor erosjonsrisikoklasse 3 og 4 ikke 

jordbearbeides om høsten. Dersom 45 % av de resterende høstpløyde arealene i klasse 4 

blir liggende i stubb vil dette ha like stor effekt som å la hele det resterende areal i 

erosjonsrisikoklasse 1 og 2 (til sammen) ligge i stubb. 

 

Tatt i betraktning at avrenningen fra erosjonsrisiko klasse 1 er forholdsvis lav mener vi det 

ikke er grunnlag for at disse arealene skal inngå i 60/40 regelen i vannområdene MORSA, 

Haldenvassdraget og PURA. Akershus Bondelag foreslår at erosjonsrisikoklasse 1 

unntas fra 60/40 % regelen og at regelen kan opprettholdes for areal i 

erosjonsrisikoklasse 2 + 3 + 4. Dette vil gi en mer fleksibel løsning og åpne for større 

mulighet for høstkorn i flere områder. Akershus Bondelag mener at regelen om 60/40 % 

av arealet innenfor vannområdets nedbørsfelt ikke er målrettet og at det er unødvendig å 

bruke RMP midler på arealer som medfører lite avrenning og erosjon.     

 

En endring av regelen fra 60/40 til 80/20 med fri erosjonsrisikoklasse 1 vil i alle områder. 

føre til et større båndlagt areal enn dagens 60/40 ordning noe som vil medføre enda større 

konflikter og utfordringer for høstkorndyrking. Dette er ikke i tråd med regjeringens mål 

om å øke norsk matprodukjson og vil medføre en større utgiftspost i RMP potten for å 

begrense jordarbeiding på areal som har relativt liten avrenning (kl. 2). Akershus Bondelag 

mener hovedhensikten med regionalt miljøprogram må være å gjøre effektive tiltak for å 
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redusere forurensing, ikke redusere jordarbeiding i seg selv. Akershus Bondelag støtter 

ikke et forslag om å endre miljøkravene til 80/20 med fri erosjonsklasse 1.   

 

Kommunene i PURA, MORSA og Haldenvassdraget som er omfattet av disse 

miljøforskriftene er Aurskog/Høland, Enebakk, Kråkstad/Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Ås.  

 

Jordsmonnskartlagt areal i ulike erosjonsklasser 

 Dekar Prosent av kartlagt areal 

 Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Sum Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 

Aurskog/Høland 19205 66465 13281 2627 101578 19 65 13 3 

Enebakk 1335 12325 7951 7595 29206 5 42 27 26 

Kråkstad/Ski 5802 24738 6928 645 38113 15 65 18 2 

Frogn 2628 10517 2304 69 15518 17 68 15 0 

Nesodden 521 3778 497 5 4801 11 79 10 0 

Oppegård 128 979 134 22 1263 10 78 11 2 

Ås 5498 26886 6056 491 38931 14 69 16 1 

 

 

Båndlagt areal, basert på at alt dyrket areal i kommunen medregnes  

  40/60 40/60 - 1 20/80 - 1 

Aurskog/Høland 60946,8 49423,8 65898,4 

Enebakk 17523,6 16722,6 22296,8 

Kråkstad/Ski 22867,8 19386,6 25848,8 

Frogn 9310,2 7734 10312 

Nesodden 2880,6 2568 3424 

Oppegård 757,8 681 908 

Ås 11358,6 20059,8 26746,4 

 

Konsekvensene av et forbud mot jordarbeiding om høsten er at man får mindre areal til 

høstkorndyrking. Høsthvetedyrking til mat er for bonden det som gir best økonomi og 

differansen i mengde innhøstet avling på høstkorn vs. vårkorn kan være store.  Det er en 

stor økonomisk belastning for bonden å ikke kunne dyrke høstkorn, hvor kompensasjon fra 

regionalt miljøprogram på langt nær dekker det faktiske tapet. Et forbud mot jordarbeiding 

om høsten reduserer også bondens valgmuligheter og mulighet til å fordele sin 

arbeidskapasitet til ulike tider på året. Derfor er det viktig at disse arealene med 

begrensninger på hva man kan dyrke i størst mulig grad reduseres og kun benyttes på de 

arealene man vet at forurensingen er stor og at tiltak har god effekt.     

 

Kantsoner og buffersoner 

Akershus Bondelag mener kantsoner og buffersoner mot vann og vassdrag kan være 

effektive og nødvendige tiltak mot erosjon og avrenning av næringsstoffer. Det er viktig å 

huske at disse kantsonene etter hvert beslaglegger forholdsvis stort areal. Forutsatt at dette 

arealet ligger urørt fra år til år må dette telle med som en del av de 60 prosentene som ikke 

jordarbeides om høsten i de vassdrag som har krav om dette.  Det er krav om at disse 

arealene skal høstes minst en gang i vekstsesongen, dette kan medføre et økonomisk tap i 
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og med at kvaliteten på avlingen er så lav at det i mange tilfeller ikke er mulig å selge dette 

som dyrefôr. Dette medfører igjen en økonomisk belastning for grunneieren da de aller 

fleste må leie inn noen med egnet utstyr for å gjøre denne jobben. En løsning er å gi 

muligheten til å ha 6 m bredde med gras uten gjødsling. Krav til høsting fjernes, i stedet 

pusser/slår man minst 2 ganger i året. Man bør da så nøysomme grasvekster/grastyper.       

 

Økt bruk av glyfosat 

Et forbud mot jordarbeiding om høsten øker behovet for bruk av plantevernmidler. Særlig 

er høstpløying brukt som en effektiv bekjempelsesmetode mot kveke i kornåkre, 

alternativet til pløying er sprøyting med glyfosat. Glyfosat er klassifisert som lite giftig for 

mennesker og med lav giftighet for vannlevende organismer, den bindes sterk til jorda men 

er svært lettløselig i vann. Kunnskapsgrunnlaget om avrenning av plantevernmidler til 

vann er fortsatt mangelfullt, men det er rimelig å anta at økt bruk vil gi økt fare for 

utvasking og avrenning av plantevernmidler.  

 

Kvalitetsproblemer 

Flere av kornarealene i Oslo og Akershus har de senere årene fått stadig større problemer 

med mykotoksiner. Svært mange steder er innholdet av mykotoksiner i kornet langt over 

grenseverdiene, noe som gjør at kornet blir nedgradert fra matkorn til fôrkorn eller 

energikorn, med dertil økonomisk tap. Bioforsk har konkludert med at opphoping av 

planterester i overflaten gir god grobunn og er en god smittekilde for mykotoksiner. Det er 

startet flere forskningsprosjekter for å belyse problemstillingen, men en måte å bekjempe 

problemet på kan være jordarbeiding om høsten da forråtnelsesprosessen for planterester 

kommer tidligere i gang og at smittekildene på den måten ødelegges. Kvalitetsforringelse 

hvor matkorn blir nedgradert til fôrkorn eller i verste tilfelle energikorn gir store 

økonomiske utslag for bonden, langt større enn den kompensasjonen for å drive redusert 

jordarbeiding som utbetales gjennom RMP. Skal man nå målet om økt matproduksjon i 

Norge er det viktig at alle midler settes inn på å dyrke frem så god kvalitet som mulig.        

 

Utfordring for husdyrhold   

Det er ikke mange husdyr igjen i Akershus, men i områdene med mest beitedyr finner vi 

kommunene Gjerdrum og Nannestad. Begge disse kommunene vil bli sterkt berørt av et 

forbud mot jordarbeiding om høsten med henholdsvis 75 og 54 % av jordbruksarealet i 

erosjonsklasse 3 og 4. Husdyrprodusentene er avhengig av å kunne molde ned 

husdyrgjødsel om høsten da mange ikke har kapasitet for 12 måneders lagring. Et forbud 

mot jordarbeiding om høsten bør ikke innføres før det finnes gode finansieringsordninger 

for å bygge lager for husdyrgjødsel ellers kan et forbud mot nedmolding av husdyrgjødsel i 

verste fall bidra til å redusere husdyrtallet i Akershus ytterligere.  

 

Akershus er allerede sterkt preget av ensidig korndyrking, noe som også er opphavet til at 

vi nå må gjøre omfattende tiltak for å nå målsetningene i vanndirektivet. En ytterligere 

omlegging fra husdyrhold til planteproduksjon som kan være konsekvensen av et forbud 

mot nedmolding av husdyrgjødsel er derfor ikke ønskelig. Det er også et moment at flere 

av de mest husdyrtette områdene i Akershus ligger i områder hvor store deler av arealet er 

planert. Her bør man være forsiktig med en videre omlegging fra gras til ettårige 

plantekulturer da dette kan medføre større forurensingsproblemer enn hva som er tilfelle i  

dag.   
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4.0  Kulturlandskap  
Oslo/Akershus og Østfold er i en særstilling når det gjelder bruk av RMP penger, i våre 

områder går så å si alle midler til vannrelatert arbeid. I andre deler av landet er det først og 

fremst kulturlandskapstiltak som finansieres gjennom RMP. Oslo og Akershus er de tettest 

befolkede områdene i landet, og et utstillingsvindu for landbruket mot ”folk flest” 

Akershus Bondelag mener det er for lite fokus på bruk av RMP midler til 

kulturlandskapstiltak og kulturlandskapspleie i Oslo og Akershus.    

 

5.0  Sluttkommentar  
For å oppnå/beholde støtte fra landbruksnæringen og for at de som er aktive i næringen 

skal føle at miljøtiltakene er hensiktsmessige og overkommelige er det viktig at ordningene 

er målrettede, godt begrunnet, enkle å administrere for søker og gir en rimelig økonomisk 

kompensasjon i forhold til ulempen de medfører. Akershus Bondelag mener fortsatt at 

gode informasjonstiltak og gulrot er en bedre fremgangsmåte enn pisk for å oppnå 

miljømålene. Vi registrerer at fylkesmannen er svært ivrig på å innføre strengere miljøkrav 

i vannområdene i første planperiode. Det er flere vannområder i oppstartsfasen og minner 

om at RMP potten ikke er økt de siste tre årene. Det er derfor viktig å spisse tiltakene mer 

og ikke gjøre tiltak på områder hvor problemene i utgangspunktet er små.       

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Odd-Einar Hjortnæs Hanne Eriksen 

 

 

 

 

          

 


