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Regionale miljøtiltak (RMP) 2019 
Hva er nytt i RMP for Oslo og Viken? 
Alle RMP-ordningene har fått større eller 
mindre endringer. Her er de viktigste: 
 
Nye ordninger i ett eller flere fylker:  
• Soner for pollinerende insekter  
• Grasstriper i åker   
• Ingen jordarbeiding om høsten i alle 
klasser + flomutsatt og vassdragsnært 
• Miljøavtale  
• Slangespreder i kombinasjon med 
nedlegging/nedfelling 

• Radrensking i radkulturer  
• Slåttemark og slåttemyr  
 
Ordninger som utgår: 
• 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) 
• Utsatt omlegging av eng 
• Andre grasdekte arealer (Ravineskjøtsel B) 
• Flamming (B og O/A) 
 
(O/A = Oslo og Akershus, Ø = Østfold, B = Buskerud) 
 

Kuer i ravinebeite (Foto: Kari Rime Engmark) 
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Veilederen for RMP er ikke klar, men du finner informasjon om ordninger og satser på 
på nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken.  
 
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til RMP-ordningene! 
 

 
 
Landbruket kan hjelpe insektene 
og vannmiljøet 
 
Mange er bekymret over tilbakegangen av 
insekter over hele verden. Bønder kan nå få 
støtte til å tilrettelegge for insektene gjennom 
tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram 
(RMP).  
 
Vil du gjøre noe som virkelig nytter? Etabler 
grassoner – enkle tiltak med god effekt. 
 
Les om grassoner, soner for pollinerende 
insekter og miljøtilpasset jordarbeiding i 
Faktaark utarbeidet av Vannområde Øyeren 
finner du her.  
 

 
 
Veien mot et fossilfritt landbruk – bonden som energiprodusent 
Norges Vel inviterer til frokost  med tema om fossilfritt landbruk den 22. mai på Bruket i 
Oslo.  
Mer informasjon og påmelding finner du her.  

 
 
  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljotilskudd/
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/landbruket-kan-hjelpe-insektene-og-vannmiljoet/
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/landbruket-kan-hjelpe-insektene-og-vannmiljoet/
https://norgesvel.no/arkiv/veien-mot-et-fossilfritt-landbruk-bonden-som-energiprodusent-article1299-28.html
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Vannområde Leira-Nitelva og Nannestad kommune ønsker 
velkommen til temakveld og grunneiermøte om edelkreps i 
Leiravassdraget. 
Edelkrepsen er i dag en truet art, og i Leira er det i senere tid få observasjoner sør for 
Låkefossen og ingen observasjoner sør for Fossfossen. Det er i tillegg registret kreps i 
Gjermåa og i de øvre delene av Kverndalsbekken/Tveia. Krepsen er en ressurs for grunneier 
og er en indikator for god vannkvalitet.  
 
Vannområde Leira-Nitelva inviterer til temakveld og grunneiermøte om edelkreps 28. mai i 
Ullensaker rådhus. Kvelden vil starte kl. 18:00 med innlegg fra vannområdet, Fylkesmannen i 
Oslo og Viken og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (Se egen invitasjon til selve 
temakvelden). Etter selve temakvelden vil det bli ett møte med grunneiere som har 
edelkreps på eller i nærheten av sin eiendom. På møtet vil det derfor være fokus på 
følgende: 

- Hva kan jeg som grunneier gjøre for å ta vare på edelkrepsen? 
o Minstemål for fangst 
o Uttak av mink 
o Andre mulige tiltak 

- Er det mulig å få støtte? 
- Hvem kan man samarbeide med? 

Velkommen på møte! 
 
 

Vannområde Leira-Nitelva har utarbeidet faktaark om edelkreps. Faktaarket tar for seg 
edelkrepsens levevis, trusler, krepsefiske og dagens bestand. Faktaarket er å finne på: 
https://elveliv.no/publikasjoner/faktaark 

 
 

 
 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://elveliv.no/publikasjoner/faktaark
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