
 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune 49/2022 

Webinar Klimasmart skogbruk  
«Lær å bruke skogfond – smart for lommeboka di, skogen og klimaet»  
 

Tilbud om kurs i skogfond til skogeiere i skogregion 5, Østfold, Enebakk og Follo. 
I samarbeid med Skogselskapet tilbyr kommunene alle skogeierne i skogregionen et kurs i skogfond, 
i form av et 2 timers gratis webinar på kveldstid. Målet er økt aktivitet i skogen og bruk av skogfond.  
 
Tidspunkt: Onsdag 7. desember, kl. 18:00 – 20:00, på Teams 
 

• Smart bruk av skogfond  

• Tiltak med direkte og indirekte klimaeffekt  

• Lær å bruke skogfond.no  

• Lær å levere refusjonskrav digitalt  

• Nyttige ressurssider 
Klikk her for påmelding, innen tirsdag 6. desember. 

Kontakt Skogselskapet  
Håvard Midtskogen (hm@skogselskapet.no)/Snorre Synnestvedt (sjs@skogselskapet.no) 

HJELP hvordan bruker jeg skogfond på nett? 
Under finner du linker til hjelpevideoer for den elektroniske skogfondsløsningen: 

• Innlogging på skogfond  

Viser hvordan man logger inn i skogfond på nett – steg for steg: 

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1159.guide 

• Registrere refusjonskrav  

Video som viser hva en skogeier skal gjøre når han skal registrere et refusjonskrav i skogfond på 

nett: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1112.guide 

• Tiltak fra entreprenør/andelslag 

Video som viser hvordan man henter tiltak fra entreprenør/andelslag. Du slipper å scanne og 

laste opp faktura. Den finner du her allerede. Gjelder faktura fra Viken skog og Mjøsen Glommen 

Skog: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1140.guide 

• Registerer/endre bankkontonummer til skogeier 

Video som viser hvordan skogeier kan endre/registrere bankkontonummer i Skogfond på 

nett. NB! Dette kan ikke kommunen endre og skogeier må selv oppdatere dette: 

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1163.guide 

Siste frist for refusjonskrav fra skogfond i år 
24.12.:  Frist for å sende refusjonskrav (uten tilskudd) til utbetaling i år. (Frist for refusjonskrav med 

tilskudd var 1.12.) 
 

Logg inn i skogfondsystemet. Der finner du saldoen din og får tilgang til egen skogfondkonto! 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=52NmoVv3YEapLuiFzrgzGMBa4w-c5wFJm74so2QXnKlUNFU1Q0JFUzA3RzUzVzJXOFE1VlM5RVgyRC4u
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http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1112.guide
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1140.guide
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https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/


Indre Østfold kommune har nå en egen jordvernstrategi! 
Indre Østfold kommune er Norges største jordbrukskommune, og har et særlig ansvar for å sikre 

regional og nasjonal matforsyning og beredskap. Kommunene i regionen indre Østfold (Indre 

Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Marker) dekket i 2021 11,5 % av kornarealet i Norge. Våre arealer ligger 

godt til rette for både matkorn og proteinholdige vekster - gjennomsnittsavlingene for korn i 

området ligger høyest i landet. Med noen av de beste forholdene for kornproduksjon i Norge, kom 

derfor hele 15 % av kornet høstet i 2019 fra Indre Østfold. Det meste av dyrka marka i kommunen 

kan benyttes til å produsere matkorn. Med forespeilet mulig matmangel og for å ta ansvar for økt 

matproduksjon bør kommunen ha en god strategi for vern av all dyrka og dyrkbar jord i Indre Østfold 

kommune. Denne strategien skulle være på plass før den nye arealdelen i kommuneplanen vedtas, 

og ble vedtatt av kommunestyret 1. november i år. Strategien er bygget på nasjonale mål og 

strategier, og leder fram til mål for jordvernet i Indre Østfold kommune:  

Mål for vern av dyrka og dyrkbar jord i Indre Østfold kommune  
Hovedmål  

1. Indre Østfold kommune har en nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar jord.  

2. Indre Østfold kommune skal ha en overordnet arealpolitikk som ivaretar jordvernet, sikrer 

økt matproduksjon og er bærekraftig. 

Delmål/strategier  

1. Hovedregelen skal være at dyrka og dyrkbar jord ikke omdisponeres til utbyggingsformål 

gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller enkeltvedtak.  

2. Ny utbygging skal i størst mulig grad skje gjennom fortetting og innenfor allerede etablerte 

utbyggingsområder.  

3. Utbyggingsformål som ligger på dyrka og dyrkbar jord innenfor gjeldende arealplaner som 

ikke er regulert, og som det ikke er igangsatt utbygging på, skal i ny kommuneplan vurderes 

tilbakeført til LNF-formål.  

4. Bruk av dyrka og dyrkbar jord til samferdselstiltak, næring og offentlige formål kan først skje 

etter at flere alternative plasseringer på ikke-dyrkbare arealer er vurdert.  

5. Bygninger og veier i landbruket skal i utgangspunktet ikke legges på dyrka eller dyrkbar jord. 

Alternative plasseringer på ikke-dyrkbart areal skal vurderes. Ny etablering av ikke 

landbruksrelatert næringsvirksomhet på gårdsbruk skal ikke bygges på dyrka mark.  

6. Dersom viktige samfunnshensyn tilsier omdisponering, legges følgende retningslinjer til 

grunn for valg av arealer som skal kunne omdisponeres:  

• Lav skogsbonitet før høyere skogsbonitet  

• Jord av mindre god kvalitet og dyrkbar skog, før jord av god eller svært god kvalitet.  

• Jord av mindre god kvalitet, før dyrkbar skog på høg bonitet 

7. Ved opphør av drift på midlertidig omdisponerte arealer etablert på dyrka jord, skal anlegg 

rives og arealer tilbakeføres til minst samme tilstand som før omdisponering. Det samme 

gjelder ved omlegging av veier og jernbane.  

8. I alle typer plan- og byggesaker som tillater omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal 

det kreves matjordplan som sikrer at matjordlaget brukes til oppfylling av områder for nytt 

jordbruksareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar jord til 

jordbruksproduksjon. Dersom et område med dyrka eller dyrkbar jord faller bort eller blir 



kraftig forringet i forbindelse med et samferdselsprosjekt, skal det erstattes ved at et 

udyrkbart areal omdannes til dyrka eller dyrkbar mark ved tilføring av jord.  

9. Kommunens landbruksfaglige kompetanse skal involveres i alle arealplaner som berører eller 

grenser inntil dyrka eller dyrkbar mark.  

10. Kunnskapsgrunnlaget om jordvern skal styrkes hos alle involverte; administrasjon, politikere, 

næringsliv og befolkning. 

 

Jordvernstrategien kan du lese i sin helhet her:  

https://innsyn-

mote.io.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021168307&dokid=1821322&versjon=1&variant=A&  

 

Verdensdag for jordsmonn, 5. desember 
Vi må ta vare på verdens jordressurser for å møte menneskers økende mat-, vann- og energibehov. 

Jordsmonn beskriver den øverste delen av jorda, hvor plantene har røttene sine. Godt jordsmonn er 

avgjørende for å opprettholde økosystemer, drive sunn og næringsrik matproduksjon og utvikle 

landbruket. 

FNs verdensdag for jordsmonn markeres for å rette oppmerksomhet mot viktigheten av sunt 

jordsmonn og styrke arbeidet for bærekraftig forvaltning av jordressurser.  

Som grunneier er det viktig at du tar godt vare på jordressursene dine og forvalter de på en god 

måte, det vil samtidig gi bedre vannkvalitet, bedre avlinger og økt karbonbinding. 

Les mer om viktigheten av godt jordsmonn på FN-sambandets sider.  

Visste du at sopphyfer forbedrer jordstruktur? 
«Sopphyfer, sammen med røtter, roteksudater og andre stoffer som skilles ut i jorda av jordlivet, 

binder sammen jordpartikler til vannstabile (erosjonssikre) aggregater. Mellomrommene mellom 

disse gir så opphav til et stabilt nettverk av porer som både hjelper til å holde på mer vann, men 

også til å drenere bort overflødig vann», (s.170, Pommeresche/Joner/Ruissen i Levende matjord 

2021). Vi vet at flere er litt over snittet interessert i jord, så her kommer et boktips i anledning 

jorddagen: Boka «Levende matjord» 

 

Honning skal ikke legges ut i naturen 
Norges Birøkterlag har sendt en pressemelding for å nå dyrehager, jaktmiljøer, naturfotografer, 

forskere og statsforvalterne, med en advarsel mot å spre honning i naturen, og advarselen gjelder all 

honning, både norsk og utenlandsk. 

Bakgrunnen er at honningbier som får tilgang til honning fra en annen bigård enn sin egen, kan bli 

utsatt for alvorlig biesykdom; åpent og lukket yngelråte. Dette er en trussel mot den generelt friske 

norske biebestanden, og er aktualisert ved det nylige utbruddet av lukket yngelråte i Halden. 

Les hele saken hos Norges Birøkterlag. 
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Forslag til sjekkpunkter for vinteren 2023:  
• Har du grasdekte vannveier og grasdekte kantsoner som du søker RMP-tilskudd til? Sjekk at 

de er minst 6 meter brede! (Alle tiltak som bidrar til å redusere partikkelavrenning monner, 

om de er smale eller brede, men for at de skal være tilskuddsberettiget må de være brede 

nok) 

• Forskrift om produksjonstilskudd sier at dersom jordbruksarealet ikke har vegetasjonssone 

på minst to meter mot vassdrag med årssikker vannføring, målt horisontalt fra vassdragets 

normalvannstand, skal tilskuddet avkortes. Vegetasjonssonen kan ikke jordarbeides. Har du 

en bekk eller vann langs jordekanten? Bruk vinteren til å sjekke i kart og terreng. Regelen at 

det skal avkortes et enkeltbeløp på 20 000 kr, og i tillegg 1000 kr for hver meter det ikke er 

tilstrekkelig vegetasjonssone.  

• Har du ødelagte grasballer med plast som har blitt liggende igjen i skogkanten? Ta av 

plasten! Forlagte grasballer regnes som forsøpling, det er ikke særlig pent å se på og plasten 

forvitrer med årene og sprer seg i naturen. Grasballer som lagres langs bekk kan føre til 

forurensning og algevekst, og ved flom kan de bli dratt av gårde med vannet. Ren 

landbruksplast kan leveres til Retura Askim.  

• Har du bilvrak og metallskrot stående i skogen eller jordekanten? Det regnes som forsøpling. 

Kanskje det er noe å tjene på å levere til rett sted?   

 

Smaken av Indre - oppdag lokalmat i Indre Østfold! 
Nå er nettsiden Smaken av Indre endelig lansert! Bondelagene i Indre Østfold har, sammen 

med blant annet Askim Frukt- og Bærpresseri, Norsk Urkorn, Bamsrudlåven og Indre Østfold 

kommune, gått sammen og laget denne nettsiden. Vi håper nettsiden blir et godt og synlig 

verktøy, både for produsenter og for de som vil handle lokalprodusert mat og drikke. 

Vi har med oss 30 lokale mat- og drikkeprodusenter, som viser fram mangfoldet av produsenter 

i kommunen. Nå som nettsiden er lansert, håper vi at enda flere aktører vil være med. 

Produsenter som ønsker å være med på Smaken av Indre må ikke ha egen nettside, men de må 

være kommersielle til en viss grad. På nettsiden kan produsentene lenke til egne nettsider for å 

synliggjøre egne salgskanaler.  

Kontakt Kristine Hasle dersom du også vil være med!  

E-post: kristine.hasle@io.kommune.no  

Les mer om Smaken av Indre på hjemmesiden vår. Vi håper du som er produsent ser verdien i å 

være med og at du som er forbruker bruker nettsiden til å finne fram til gode lokale produkter. 

Del gjerne budskapet videre! 

 

 

 

 

https://returaostfold.no/innsamling-av-landbruksplast/
https://blogg.norskgjenvinning.no/hvilken-verdi-har-stal-og-metaller?__hstc=49219641.742f7141df5d9769e1fe4f55cdf78c76.1670239830748.1670239830748.1670239830748.1&__hssc=49219641.1.1670239830749&__hsfp=3071502838
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Aktuelle kurs og seminar: 
• 7. desember: Klimasmart skogbruk – webinar 

• 8. desember: HMS i landbruket - webinar 

• 12. desember: Hvordan tjener du penger på korndyrking? - webinar 

• 11.-12. februar: Generasjonsskiftekurs i landbruket – vinter 2023 

NIBIO:  
• NIBIO-rapport 8 2022: Registrert nedbygd jordbruksareal. Kartbasert måling basert på 

registreringar i perioden 2020–2021 

• Denne gjengen setter grenser for norsk jordbruksareal 

• Når forskning blir matnyttig – ny kokebok med gåsa i hovedrollen 

• Heldekkende skogressurskart for næring og forvaltning 

• Elektroniske neser skal snuse seg frem til planteskadegjørere 

Norsk Landbruksrådgiving, NLR:  
• Klimadrypp 

• Kurskalender – mange relevante kurs! 

• Mentorordninga – gratis veiledning for bønder! 

• Fra plog til direktesåing 

• Engbelgvekster - en viktig kilde til lokalt nitrogen 

• Hvordan skal landbruket nå sine miljø- og klimaforpliktelser? 

• Frontlastar langs veg: Senk ned, utan lass, og sjekk reiskapen! 

Agropub 
• Økologisk landbruk og lagring av karbon i jord 

• Øko-griser trenger trygge og attraktive uteområder 

 
Du kan abonnere på Landbruksinfo, meld deg på her for å få tilsendt i e-post.   

    

Indre Østfold kommune     
Enhet Landbruk    

Tlf.: 69 68 10 00    
E-post: landbruk@io.kommune.no    
Postadr.: Postboks 34, 1861 Trøgstad     
Besøksadr.: Rådhusgata 22, 1830 Askim 

Veterinærvakt Østfold Nord – Askim, Hobøl, Rakkestad, Skiptvet og Spydeberg: 69 22 10 90 

Veterinærvakt Østfold Øst – Eidsberg, Marker, Rømskog og Trøgstad: 954 87 330   

Viltvakt: 414 45 933 
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