
 

Til Landbruksdirektoratet        15.4.2021 
 

INNSPILL TIL NY  
FORDELINGSNØKKEL FOR RMP  
fra vannområdene Glomma sør, Øyeren, Morsa, Haldenvassdraget, PURA, Leira- 
Nitelva og Hurdalsvassdraget/ Vorma 
 

Vannområdene er gjennom temagrupper for landbruk der bl.a. Bondelaget og Statsforvalteren sitter, 

og/eller fra styringsgruppa, kjent med arbeidet med ny fordelingsnøkkel for RMP som Landbruksdirektoratet 

fikk i oppdrag å utrede i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2020. Østfold Bondelag har i brev av 

11.3.2021 sendt innspill på forslaget til ny fordelingsnøkkel i intern høring, etter behandling i eget styre samt 

i korn- og miljøutvalget sammen med Akershus Bondelag.  

I likhet med Østfold Bondelag, er vannområdene kritiske til forslaget til ny fordelingsnøkkel, da vi mener den 

er med på å svekke grunnlaget for RMP- ordningen i våre områder- å redusere avrenning til vassdragene. 

RMP er sammen med SMIL blant de viktigste virkemidlene vi har for gjennomføring av miljøtiltak i 

jordbruket. Midlene må være tilstrekkelige til at det lønner seg for bonden å gjennomføre tiltak, og 

ordningen må være målrettet. I våre vannområder er jordbruksområdene i all hovedsak under marin grense, 

og svært mange av de jordbrukspåvirkede vassdragene har dårlig tilstand og er sårbare for ytterligere 

tilførsel av næringsstoffer. Dersom vi skal ha mulighet å nå målene om god økologisk tilstand satt i 

vanndirektivet, må RMP- ordningen gi rom for den økte innsatsen som trengs i disse områdene. Det er stort 

behov for målrettede tiltak i ulike regioner, og det må fordelingsnøkkelen ta høyde for.  

Det vil fremover høyst sannsynlig innføres forpliktende miljøkrav i flere områder, og nye typer krav i forhold 

til tidligere. Disse kravene skal følges opp med tilskudd gjennom RMP- ordningen. RMP- midler skal også 

dekke andre typer tiltak enn avrenning, f.eks. kulturminner- og kulturmiljøer. Dette vil med all sannsynlighet 

føre til mindre pott og lavere satser. Vi registrerer at Bondelaget gir innspill om at underdekning av 

avrenningstiltakene fører til stor misnøye i næringen. Undersøkelser som er gjort blant bønder, viser at 

økonomi er en av de største motivasjonsfaktorene for å gjennomføre miljøtiltak. Reduksjon i tilskuddssatser 

vil med all sannsynlighet redusere oppslutningen om avrenningstiltakene, som igjen vil gi en negativ effekt 

på avrenningssituasjonen i vassdragene.  

Det er i 2021 publisert nye og oppdaterte kart for erosjonsrisiko i Oslo og Viken. Oppdateringen har medført 

en forskyvning av arealer ned i lavere erosjonsrisikoklasser, slik at de klassene med størst erosjonsrisiko og 

dermed høyest satser etter gammel ordning, nå er skjøvet ned i klasser med lavere satser, selv om arealene 

og utslippsrisikoen til vassdragene er den samme. Dette vil ytterligere gi behov for økte satser i lavere 

erosjonsklasser for å opprettholde og aller helst øke tiltaksgjennomføringen.  

 Alle endringer som medfører reduksjon i total pott, reduserte midler til avrenningstiltakene samt mindre 

målretting av midler, vil med all sannsynlighet føre til lavere oppslutning om miljøtiltakene og reduserte 

muligheter til å nå målene om bedre tilstand i vassdragene våre. Økt tiltaksgjennomføring i landbruket er 

avgjørende for å nå miljømålene i vassdragene og Oslofjorden. Dette presiseres også i rullering av de 

regionale vannforvaltningsplanene, nasjonale føringer samt gjennom regjeringens nylig fremlagte «Helhetlig 

tiltaksplan for Oslofjorden». Reduksjon i rammene og fordeling til jordbrukstiltak i nedbørfeltet til 

Oslofjorden vil dermed svekke muligheten for å nå sentrale mål i disse planene. 



 
 

 

 

 

                            Maria Ystrøm Bislingen  

                     Daglig leder, vannområde Glomma Sør  

 

  
                        

 
 

                                                         Kristian Moseby 
                                  Vannområdeleder for vannområde Øyeren 

 
 
 
 

 
                                                Carina Rossebø Isdahl 
                                  Daglig leder, vannområde Morsa 
 
 
 

 
 
                           Lars Kristian Selbekk  
Vannområdeleder for Haldenvassdraget vannområde 
 
 

              
 
                                            Anita Borge  
                             Vannområdeleder for PURA    
 
 

              
 

 

                                       Line Gustavsen 

                      Daglig leder, vannområde Leira-Nitelva 

 

 

                        Helge B. Pedersen  

Daglig leder, vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 

 


