
Vårt arbeid med tiltaksplan for Oslofjorden, 

med spesielt fokus på landbruk og 

naturmangfold

Mary Tønder Vold og Silje Klo Hansen

Rådgivere jordbruk

Avd. Natur, miljø og landbruk

Webinar – Oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden 7. april 2022



Organisering av arbeidet

• Arbeidsgruppe med deltakere fra 
Vann- og vannmiljø, Miljø og 
samferdsel, Samfunnsplan og 
Byggesak. 

Hva vil vi med arbeidsgruppen?

➢ Utfylling av tiltakskort

➢ Oppfølging

➢ Rapportering 
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Vannkvaliteten i Asker



• Avrenning av vann fra dyrka jord

• Jordpartikler, organisk materiale og 

næringsstoffer blir fraktet til 

vannforekomstene

• Tap av matjord og utarming av 

næringsinnhold (nitrogen og fosfor)

• Konsekvens: Avrenning fra jordbruket 

bidrar til økt næringsstofftilførsel, 

algeoppblomstring og tilslamming av 

vann og vassdrag

Redusere avrenning fra jordbruket
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Tiltakskort T14
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• Med støtte fra landbrukets klima- og miljømidler 

v/Statsforvalteren 

• «Miljørådgivning i utvalgte områder med sårbare 

vannforekomster i Asker og Bærum»

• Mål: Bedre vannkvaliteten i de utvalgte 

vannforekomstene, samt utløpet til Oslofjorden.

Fokus: Nedslagsfeltet til Årosvassdraget

• Grupperådgivning til gårdbrukere, 

markvandringer, demofelt fangvekst++ 

Miljørådgivningsprosjekt
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• Miljøkrav i deler av Viken

• Kommer trolig krav i deler av Asker 
fra 1. januar 2023. Forslaget er ute 
på høring for andre gang. 

• Krav til redusert jordarbeiding på 
de mest erosjonsutsatte arealene, 
for å begrense avrenning og 
erosjon fra jordbruksarealene. 

Forskrift om regionale

miljøkrav

7



• Regionale miljøtilskudd (RMP)

• Spesielle miljøtiltak i landbruket 
(SMIL) 

• Tilskudd til drenering

Alle tre ordningene har virkemidler 
for å hindre forurensning og 
avrenning fra jordbruket. 

Andre virkemidler i 

jordbruket
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Naturmangfold (T24 og T25)

• Rullering av kommuneplanens arealdel. Høringsfrist 

13. mai

• Planbestemmelse: «Det tillates ikke etablering av 

kunstige sandstrender eller påfylling av ikke-stedegen 

sandtype, hverken på land eller i sjø». 

• Planbestemmelse: «Ved søknad om tiltak skal det 

redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven vedrørende naturmiljø, viktige 

naturtyper og biologisk mangfold er ivaretatt». 

• Krav om at det skal vurderes kartlegging

• Temaplan for naturmangfold
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Takk for oss! 

Silje.klo.hansen@asker.kommune.no

Mary.tonder.vold@asker.kommune.no
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