
 

 

Implementering av klimarådgivning i RMP. Avklart mellom 
avtalepartene i møte 18. mars 2021. 

 

Bakgrunn 

I de forenklede jordbruksforhandlingene i 2020, ble det bestemt at klimarådgiving skal 

innlemmes som tiltak i de regionale miljøprogrammene (RMP). Følgende stod i Prop. 118S 

(2019-2020):  

 

Partene er enige om at tilskudd til klimarådgiving skal implementeres som en del av 

Regionale miljøprogram fra vekstsesongen/søknadsomgangen 2021. Rådgivningen skal 

omfatte bondens arbeid med å redusere utslipp og øke opptak, samt klimatilpasning. 

Landbruksdirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan en tilskuddsordning kan utformes, med 

frist 31.12.2020 slik at fylkene får tilstrekkelig tid til å iverksette tiltaket fra og med 

søknadsomgangen 2021. Partene er videre enige om at arbeidet må gjøres i samråd med 

Klimasmart Landbruk og at det må etableres en referansegruppe der avtalepartene deltar. 

 

Landbruksdirektoratet (Ldir) har ledet arbeidet, med en referansegruppe bestående av 

representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, KLD, KMD og LMD. 

Det er gjennomført to møter i referansegruppa, henholdsvis 24. august og 27. november 

2020. Ldir har også gjennomført innspillsmøter med fagpersoner i landbruksavdelingene hos 

Statsforvalteren. Utredningen er utarbeidet i samråd med Klimasmart Landbruk AS. 

Landbruksdirektoratet anbefaler at en enkel modell for tilskudd til klimarådgiving kan 

implementeres i RMP fra søknadsomgangen for 2021.  

 

Statsforvalteren klargjør materiale for søknader til RMP i februar/mars hvert år. Dersom 

ordningen skal implementeres fra vekstsesongen 2021, må innretning og andre avklaringer 

for implementering av klimarådgivning i RMP derfor gjøres med avtalepartene i forkant av 

jordbruksoppgjøret, dvs. så raskt som mulig. Det har derfor vært prosess mellom 

avtalepartene i forkant av de ordinære forhandlingene, med sikte på å få avklart rammene for 

tilskudd til klimarådgiving i RMP fra 2021. Eventuelle økonomiske konsekvenser og behov for 

økte bevilgninger til RMP vil bli vurdert i de ordinære forhandlingene i april/mai.  

 

Modell for klimarådgivning i RMP fra søknadsomgangen 2021: 

Partene er enige om at klimarådgiving inngår i RMP som et nytt tiltak, med en pilotfase på tre 

år, fra søknadsomgangen 2021, basert på følgende: 

 

- Det settes som et krav at rådgivningsopplegg og tiltaksplan sikrer en god og helhetlig 

klimarådgivning med mål om at det skal gjennomføres klimatiltak på foretaket.  

 

- Rådgivningen som tilbys skal omfatte en helhetlig gjennomgang av klimagassutslipp, 

karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket.  

 

- Innholdet i rådgivningen rettet mot søker må forhåndsgodkjennes før det kan gis 

tilskudd. Landbruksdirektoratet godkjenner rådgivingsopplegg som skal kvalifisere for 

tilskudd.  

 



 

 

- Det kan tilbys ulike typer rådgivningstilbud som er berettiget tilskudd: En-til-en-

rådgivning og grupperådgivning. Dette vil kreve to tilskuddsklasser etter type 

rådgivning i søknadssystemet.  

 

- Det settes krav om utarbeidelse av tiltaksplan som skal lastes opp med søknaden. 

Dette vil være et viktig element for å sikre at tilskuddet går til at rådgivningen er 

gjennomført i tråd med formålet. Dette vil også gi relevante opplysninger for 

kommunene som skal kontrollere at tiltaket er gjennomført.  

 

- Tiltaksplanen skal også inneholde et punkt der man bekrefter at effekten på andre 

miljøhensyn er vurdert som en del av den helhetlige klimarådgivningen. 

 

- Det stilles ikke krav om gjennomføring av klimatiltak for tilskudd. Men det må 

selvfølgelig fremkomme som et mål med klimarådgivningen.  

 

- Det settes ikke begrensninger i hvor ofte man kan søke klimarådgiving, ut over at det 

kun er mulig å søke en gang per søknadsomgang. Dersom man søker flere ganger, 

må det imidlertid fremkomme tydelig fra søknaden at det er gjennomført helhetlig 

rådgiving på nytt, dvs. at det er gjort samlet gjennomgang av klimagassutslipp, 

karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for hele foretaket. 

Tiltaksplanen skal oppdateres ved gjentatt søknad. Oppdatert plan legges ved 

søknaden som dokumentasjon. 

 

- Forvaltningsrutinen for RMP følges for tilskudd til klimarådgiving. 

 

  

 


