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Innspill til Helhetlig plan for Oslofjorden 

Det vises til brev fra Klima- og miljødepartementet den 12. desember 2019 vedlagt forslag til 

Helhetlig plan for Oslofjorden. Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med 

berørte direktorater. Klima- og mijødepartementet ber om departementenes tilbakemelding 

på planen.  

 

 

Departementet takker for muligheten til å komme med innspill og har følgende tilbakemelding 

planen som vi mener vil gjøre den bedre: 

 

- Begrepet jordbruk og landbruk brukes noe om hverandre, dette bør det ryddes opp i. 

- Skal det signaliseres noen tidsavgrensning for planen? 

- S. 35: Rett betegnelse på ordningen (UKL) skal være "Utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket" 

- S. 44: I 3. avsnitt står det at jordbruksaktivitet er en av årsakene til at allmennhetens 

tilgang til strandsonen er begrenset. Det mener vi skjer i svært liten grad, og at det ikke 

kan stå slik.  

- S. 62, avsnitt 2: Her er mange positive funksjoner med jordbruksproduksjon nevnt. 

Produksjon av mat står nederst på lista, i sammenheng med lokalmat. Produksjon av mat 

burde fremheves høyere på lista, da det faktisk er av denne grunnen vi har 

jordbruksproduksjon i Norge. 

- S. 64: Det vises til Ldir sitt arbeid med et jordprogram. Den siste setningen "Tiltak som 

følge av programmet…." Bør vurderes tatt ut. Vi vet ikke nå hvordan oppføgingen blir, og 

da denne planen vel skal stå seg i flere år, så kan setningen fort bli utdatert. 

- S. 80, 2. setning: "Tilskudd gis også via landbruksmidler til kulturlandskapstiltak"; Dette er 

litt uklart. Kan det speifiseres noe om hvilke midler og hvilken type tiltak? 
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Side 2 
 

- S. 95, 1. avsnitt: Å vise til forslag til en forskrift kan fort bli utdatert. Er det ikke bedre å 

vise til regelverket og behovet for endringer? 

- S. 113, 7.3.2, Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak i jordbruket har skiftet navn til 

Regionale tilretteleggingsmidler 

- S. 112, kulepunkt 2: Under omtalen om å øke grøntproduksjonen bør det med en omtale 

av at dersom man skal øke denne produksjonen som følge av endringer i kostholdet, så 

må denne produksjonen først og fremst skje på de arealene som er best egnet for denne 

type produksjon, og da er det Østlandet og området rundt Oslofjorden som er mest 

aktuelt.  

 

- Side 129, pkt 10.3.1: "Avrenning fra jordbruk er rangert som den største påvirkningen for 

Ytre Oslofjord, og påvirkningen ventes å forsterkes med klimaendringene." 

Departementet antar at dette er med referanse til tabellen på side 39. Landbruks- og 

matdepartementet stiller seg spørrende til det faglige grunnlaget for denne rangeringen. 

Ytre Oslofjord er en stor og svært dyp fjord med også stor påvirkning både sørfra, og fra 

Indre Oslofjord, der landbruk ikke er blant de høyest rangerte påvirkere. Er betydningen 

av dette at landbruksavrenning er den største "enkeltpåvirker" fra fastlandet?  

 

I brevet fra Havforskningsinstituttet som ligger som vedlegg til rapporten, på s 149, 

skriver de at Instituttet er bedt om å levere en rangering av hvilke påvirkninger som har 

størst betydning på utvalgte miljøelementer. HI skriver i brevet at utforming av en 

helhetlig forvaltningsplan krever møysommelig arbeide for å fremskaffe et best mulig 

relevant kunnskap, og at de er bekymret for prosessen og tidsløpet i dette arbeidet. 

Departementet vi Miljødirektoratet burde reflektert dette når de rangerer påvirkningskilder 

i f.eks. tabellen på side 39 og i øvrig omtale av påvirkningskilder! 

 

 Landbruks- og matdepartementet mener for øvrig at sektorbeskrivelsen for landbruk 

(jordbruk og skogbruk) er god og dekkende.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Orlund (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Line Meinert Rød 

fagdirektør 
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