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Mål: God 
økologisk tilstand 

innen 2021 
 



LANDBRUKSAVDELINGEN 
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Vannforskriften og RMP 

• Vannforskriften, -generelt & hva 
skjer nå?  

• Endringer i RMP 2016 
• Rullering- prioriteringer  
• Regionale miljøkrav 
• Evaluering AK -miljøkravendringer 
 
-------------------------------------- 
• Veileder drift og vedlikehold 

planeringsfelt, massemottak 6.11. 
• Lov og rett i kantsonen 3. 12. 
• Kornmøte..miljøtiltak? 

 
 



Hvor skal vi? 
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 Hvordan er 
miljøtilstanden? 
/*bygger ikke på faktiske målinger i vassdraget, 

men på ekspertvurdering 



 

Karakterisering av jordbrukspåvirkede 
vanforekomster gir store 
nedbørfeltarealer med landbrukspåvirka 
vassdrag – størrelsen på vannforekomster 
(fra fjell/skog til utløp gjennom 
jordbrukslandskap) 
 



 

Vannforekomster i risiko 
for ikke å nå miljømålet 
innen 2021 
uten ekstra miljøtiltak i 
planperioden. 

Tiltaksanalyse i alle 
vannområder 



¨.l020o 

 

Miljømål for 
vannforekomstene i risiko 

Dersom alle 
foreslåtte tiltak 

iverksettes! 

2027  
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Organisering & pågående 
arbeid 
-forvaltningsplan vedtas vår 2016 
-arbeid med gjennomføring 
handlings/tiltaksplaner/mål i hver 
enkelt sektor  

Glomma vannregionmyndighet 

Glomma vannregionutvalg 

---------------------- 

Vannområdeutvalg/styring 

(Prosjektgruppe) 

Temagrupper 

(referansegrupper) 



Prosesser 2013-14-15 
Karakterisering -ekspertvurderinger 

Lokale tiltaksanalyser -vanområder 

m/ forslag til tiltak 

Forvaltningsplan- vannregion:  

• tilstand 

• prioriteringer 

• miljømål   

• unntak, tidsfrister, tiltak, kostnader 

Tiltaksprogram  

• Tiltaksprogrammet med overordnet prioritering som kan danne grunnlag 

for mer detaljert planlegging fra de enkelte tiltaksansvarlige. 

• Oppsummerer alle relevante tiltak som er fastsatt i eller i medhold av 

gjeldende lover og forskrifter 

• omfatter alle relevante typer av tiltak som i tillegg foreslås for å oppfylle 

miljømålene. 

Handlingsplan 

http://vannportalen.no/globalassets/vannregioner/glomma/glomma---dokumenter/handlingsprogram-2016/handlingsprogram-2016---regional-plan-for-vannforvaltning-for-vannregion-glomma-2016-2021.pdf
http://vannportalen.no/globalassets/vannregioner/glomma/glomma---dokumenter/handlingsprogram-2016/handlingsprogram-2016---regional-plan-for-vannforvaltning-for-vannregion-glomma-2016-2021.pdf


Hva skjer nå? 
• Statsråd fredag 19.6:  

– Delegering av myndighet for godkjenning av 

vannforvaltningsplaner til KMD 

• Før 22.03. 2016- Departementsgodkjenning 

• 22. 03. 2016 – Norge rapporterer planene til ESA   

• 31. 12. 2018 – Tiltak skal være utredet og operative  

• 31. 12. 2021 - Reviderte planer skal være godkjent ved 

kgl. res. 

 



Klima og miljødepartementet, 9 oktober 2015: 
 

• Vedtak: Forvaltningsplanene  
 Vi kan fravike planene, men ved rullering av planen må det begrunnes 

hvorfor tiltak ikke er iverksatt 

• Vedlegg: Tiltaksprogram:  
 Konkret vurdering av fordeler og ulemper vil komme i sektormyndighetenes 

påfølgende saksbehandling av det enkelte tiltak. 

• Departementsgodkjenning 
•Skal se til at vi følger vannforskriften og at eventuelle avvik synliggjøres 

•Avstemme ambisjonsnivået nasjonalt 

•Gjøre rede for prioriteringer fra sektorene/departementene 

•Få frem regional prioritering og fokus 

•Angi sektorenes/departementenes mål for gjennomføring, gjerne med tidsplan  

• Godkjenningsprosess 
•Foregår i samråd med de berørte departement 

•Bruke direktoratene i prosessen 

•Miljødirektoratets gjennomgang av planen med tilhørende anbefalinger 

•Høringsuttalelser  

 

http://vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/aktuelt/nyheter/2015/okt---des/regionale-vannforvaltningsplaner---forventninger-og-virkninger/presentasjon_kld_glomma_vru_09102015-003.pdf


Miljøvirkemidlene 

• RMP 

– Tilskudd 

– Miljøkrav 

• SMIL 

• INFO/Klima og miljøprogrammet 

 

– Gjødselforskrift 

– Gjødslingsplanforskrift 

– Plantevernmiddelforskrift 

– Nydyrking 

– KSL 

– (Forurensingslov  m.fl.) 

 



RMP 2015—foreløpige tall 



RMP 2016 
•  Avvikling av  

– tilskudd til lett høstharving            

– ingen/utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2 

innen nedbørfelt der vassdraget ikke er prioritert  

• RMP-periode (2013-2016) forlenges til å 

gjelde ut 2017.  

• Sammenslåing av bevaringsverdige 

husdyrraser 

 

• Endring av prioritering i våre fylker? 

• Vannområder?  

• Tiltak? 



Fordeling RMP 2014 

 



• 1280 til nå … (1406 i 2014, 1485 

i 2013) 

• Før oppjustering av satsene: ca 

38 mill. kr. 

• Forbruk på 77% av rammen 

 

 

Oppslutning RMP 2014 

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon 

 

 

11 % 
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Kulturlandskap 

Biologisk 
mangfold 

Kulturmiljøer og 
kulturminner 

Friluftsliv og 
tilgjengelighet 

Avrenning til 
vassdrag og kyst 

Utslipp til luft 

Plantevernmidler 



 
Konkretisering av målene?– Resultatmål? 

Hovedmål kulturlandskap  

• Bevare og legge til rette for biologisk mangfold i et 
variert jordbrukslandskap  

• Bidra til å opprettholde et åpent kulturlandskap med 
bruk av gamle beiter  

• Tilrettelegge for styrt ikke-motorisert ferdsel og 
opplevelser i kulturlandskapet for allmennheten  

• Bidra til å bevare kulturminner og kulturmiljøer  

• Synliggjøre og øke bevisstheten rundt biologiske 
og kulturhistoriske verdier i jordbrukets 
kulturlandskap  

• Hovedmål forurensning:  
• Begrense erosjon og avrenning av jord og 

næringsstoffer fra jordbruksarealer  
• Redusere risikoen for at 

plantevernmiddelrester kommer på avveie  
• Gjennomføre riktig gjødslingsstrategi i 

forhold til avling, vekst og driftsform  
• Forbedre jordstrukturen  

 



Miljøkravene- felles rundskriv 
Østfold og Akershus 

• Hjemlet i jordloven § 11 

• Avkorting:  

• «Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har 

drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for 

jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede 

tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.» 

•  For at avkorting skal skje, må det foreligge uaktsomhet eller 

forsett hos foretaket, det vil si at den ansvarlige visste eller 

burde ha visst om den aktuelle overtredelsen.  

• Dersom foretaket ikke kan bebreides for at miljøkrav er brutt, 

skal det ikke reageres med avkorting. Her gjelder kommunens 

ansvar for å gi informasjon og veiledning til foretakene 



Forslag: Veiledning til kommunen:  

Vilkår Trekk ved brudd på 
vilkår 

§ 3 nr 1. Erosjonsutsatt dråg 20 kr/m 

§ 3 nr 2. Flomutsatt areal 300 kr/daa 

§ 3 nr 3. Vegetasjonssone 20 kr/m 

§ 3 nr 1 Erosjonsklasse 3+4  300 kr/daa 



• Motvirke redusert oppslutning! 

• Målretting av tiltak! 

• Kunnskapsbasert –Ny kunnskap! 

 

• Prioritering av vannområder 

• Prioritering av vannforekomster 

    

• Tiltaksprioritering? 

 

• Miljøkrav?  

 

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon 

 

Rett miljøtiltak på 

rett sted! 
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Areal som ikke jordarbeides 2010-2014 
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• Krav i RMP 

--- 

• Krav i PT 

 

• Ny forskrift om plantevernmidler (juni 2015)--Plikt til å 

redusere risikoen for vannforurensning. Det skal 

føres journal over hvilke tiltak eller vurderinger som 

er gjort 

 

Plantevernmiddelforskrift 
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Når kan vi søke unntak for målet GØT? 

Tidsutsettelse (§9) (188 vannforekomster)  
– Mangler kunnskap og klassegrenser, (Leirpåvirka elv) 

– Tilstrekkelig virkemidler (?) 

– P-Al endring tar tid 

– Klima  

– Naturgitte: Tar tid før innsjøene reagerer på reduserte tilførsler 

Mindre strenge miljømål  (§10) Mål: GØP 
– naturtilstanden i leirelver, 

– sterkt modifiserte vannforekomster (må være betydelig fysisk 
endra for å ivareta samfunnsnyttige formål)…): GØP (Godt 
økologisk potensial) 

 

NB --grunnvann: ikke nok kunnskap- utsettes til 2027 

 



Miljøkravene i tidligere PT_ regelverk 
 

• Kravene i § 8 i gammel PT-forskrift – videreføres i stor 

grad til § 4 tredje og fjerde ledd (kulturlandskapsinngrep 

og vegetasjonssone). 

• Forskrift om miljøplan – oppheves, kun gjødslingsplan og 

sprøytejournal videreføres (§ 11 andre ledd). 
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PT: nytt regelverk 

• § 4 tredje ledd (kulturlandskapsinngrep) 

• Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som forringer 
kulturlandskapet. Dersom annet regelverk ikke er til hinder for 
det, kan kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet dersom 
det avhjelper betydelige driftsmessige ulemper. 

1. Absolutt vilkår for å motta tilskudd til jordbruksareal (AK-tilskudd). 

2. For inngrep som faller inn under annet regelverk, kan kommunen 
ikke godkjenne. 

3. Inngrep skal kun godkjennes der inngrepet avhjelper betydelige 
ulemper for jordbruksdriften til foretaket. Det må foretas en konkret 
vurdering av om fordelen for foretaket er så stor at det allmenne 
hensynet til kulturlandskapet må vike. 

4. «forhåndsgodkjenne». Kommunen kan samtykke til inngrep, ikke til 
inngrep fortatt tidligere. 
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PT: nytt regelverk 

• § 4 fjerde ledd (vegetasjonssone) 

• Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert 
vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. 
Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke 
avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være 
på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan 
ikke jordarbeides. 

1. Absolutt vilkår for å motta tilskudd til jordbruksareal (AK-tilskudd). 

2. Tilstrekkelig bred vil bety at noen vegetasjonssoner også må være 
over 2m, og den må motvirke avrenning. Fortsatt en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. 

3. Er sonen under 2m kan tilskudd ikke gis. Et absolutt minstekrav. 

4. Krav om at vegetasjonssonen ikke jordarbeides 

18.11.2015 35 


