
 

 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 34/2022  

Mest aktuelt akkurat NÅ når det gjelder miljøkrav og tilskudd 
• Skal du så høstkorn/høstvekster, jordarbeide eller la åkeren overvintre i stubb? Sjekk de nye 

RMP-satsene før du setter plogen eller harva i jorda! Bruk tilskuddskartet i gårdskart (NIBIO) for 

å få oversikt over hvilke tilskuddssatser som gjelder hvor.  (se også egen sak) 

• Norsk Landbruksrådgiving anbefaler generelt ikke å så fangvekster etter 20. august. Merk at for 

å kunne søke RMP-tilskudd til fangvekster må de være godt etablert.  

• Skal du pløye opp enga i høst eller til våren? RMP-tilskudd til gras på flomutsatt og/eller 

erosjonsutsatt areal er 210 kr/daa.   

• Vurderer du å direkteså høstkorn eller høstoljevekster? Det er resultatet etter kjøring som 

avgjør om det er tilskuddsberettiget i RMP. «Høstkornet skal sås uten at arealet blir jordarbeidet 

før såing. Forutgående jordarbeidingsutstyr, dvs. utstyr som ikke direkte fører såfrøet ned i 

jorda, er ikke greit. Lett risping av jorda for å få bedre kontakt mellom såkorn og jord kan 

aksepteres, men det må være minimal forstyrrelse av jorda. Såinga være så dyp at anbefalt 

sådybde ivaretas. Type sålabb er ikke avgjørende. Hovedsaken er at den skjærer seg ned i jorda 

og legger såfrøet i passelig dybde. Det som er viktig er at jorda utenom såradene berøres minst 

mulig. Så lenge det er stubb mellom såradene er det greit. Såmaskinen skal kun bearbeide jorda 

i striper der såfrøene plasseres.» (Utdyping hentet fra «ofte stilte spørsmål -RMP2021») 

• Driver du jord innenfor nedbørsfeltet til Vansjø-Hobølvassdraget eller Haldenvassdraget? Husk 

at du ikke kan jordarbeide erosjonsutsatt areal, med mindre du bare skal lett høstharve til 

høstkorn eller har fått dispensasjon fra miljøkravene.  

• På arealer innenfor Glomma sør for Øyeren, Vansjø-Hobølvassdraget og Haldenvassdraget må 

du huske på at du ikke kan jordarbeide erosjonsutsatte dråg, flomutsatt areal eller for nærme 

bekk/elv/vann (se egen sak) 

• I år er det akkurat de samme miljøkravene som i fjor. Nye miljøkrav med nye virkeområder er 

ikke gjeldende før 1.1.2023.   

 

 
RMP-tilskudd 2022:  
STOR ØKNING I ENKELTE TILSKUDDSSATSER 
Årets jordbruksoppgjør ga Oslo og Viken øremerkede midler til vannmiljøtiltak for å følge opp 

helhetlig plan for Oslofjorden. De foreløpige tilskuddssatsene for Ingen jordarbeiding om høsten, 

Direktesådd høstkorn og Fangvekster vesentlig i prioritert område er økt vesentlig. De økte satsene 

skal bidra til å redusere jordarbeiding om høsten, og er verdt å ta med seg i planleggingen av høstens 

aktiviteter på jordet! Foretak som søkte produksjonstilskudd i 2021, fikk SMS om endringen 11. 

august. Les nyhetssak på nettsiden. På neste side følger de nye satsene:   

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2022/08/vesentlig-okning-pa-forelopig-tilskuddssatser-vannmiljotiltak/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2022/08/vesentlig-okning-pa-forelopig-tilskuddssatser-vannmiljotiltak/
https://gardskart.nibio.no/search
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/602755da7097417d9899d96955cabecf/ofte-stilte-sporsmal-rmp---2021-oppdatert-31.01.2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2022.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/helhetlig-tiltaksplan-for-en-ren-og-rik-oslofjord-med-et-aktivt-friluftsliv/id2842258/
https://www.io.kommune.no/aktuelt/rmp-2022-okte-satser-til-vannmiljotiltak.23196.aspx


Tiltak 
Tiltaksklasse 

(erosjonsrisiko) 
Ny foreløpig 

sats 
Kommentar/vilkår 

Ingen jordarbeiding om 
høsten (åker i stubb) 

Kl. 1 

130 kr/daa For arealer med korn, oljevekster, 
belgvekster, frøeng siste høstingsår, 
grønngjødsling og grønnfôrvekster.  
Ikke eng, grasgjenlegg og radkulturer.  

Kl. 1 m/dråg 

Kl. 2 

Kl. 2 m/dråg 

240 kr/daa Kl. 3 

Kl. 4 

Direktesådd høstkorn og 
høstoljevekster 

Alle 
erosjonsklasser 

200 kr/daa 
Ikke bruk forutgående og/eller påmontert 
jordarbeidingsutstyr (tinder, skåler e.l.) - 
såfrøet skal føres direkte ned i jorda. 

Fangvekst som underkultur 
Gjelder for arealer med 
korn, mais, oljevekster og 
belgvekster. Fangveksten 
kan såes om våren ca 
samme tid som 
hovedveksten, ifm. 
ugrasharving, før eller rett 
etter tidlig tresking av korn 
o.l. 

Alle 
erosjonsklasser 

200 kr/daa 

Arealet skal ikke jordarbeides, sprøytes 
eller gjødsles om høsten. Fangveksten 
skal være godt etablert, og ikke være 
hovedvekst neste år. 

Fangvekst sådd etter 
høsting 
Gjelder for arealer med 
grønnsaker, rotvekster og 
poteter. 

Alle 
erosjonsklasser 

350 kr/daa 

Fangveksten skal være godt etablert om 
høsten, og ikke være hovedvekst neste 
år. Arealet skal ikke sprøytes eller 
gjødsles etter høsting av hovedveksten. 
Arealet skal ikke jordarbeides før 1.3. året 
etter. Ved dyrking av tidligvekster skal 
arealet ikke jordarbeides før 1.11. 

 
RMP-tilskudd 2022: 

Utdypende om fangvekster og flomutsatte/vassdragsnære arealer  
Sats for fangvekster etter høsting er økt fra 200 kr/daa til 350 kr/daa.  

DETTE GJELDER IKKE FANGVEKSTER SÅDD ETTER høsting av KORN! I veilederen står det: «Det kan gis 

tilskudd for fangvekster sådd etter høsting grønnsaker, poteter og rotvekster.»   

For korn er det ordningen fangvekster som underkultur som gjelder. Her er satsen økt fra 120 

kr/daa til 200 kr/daa. I veilederen står det: «Det kan gis tilskudd for fangvekster sådd sammen med 

korn, mais, oljevekster og belgvekster.»  

Tiltaket innebærer såing av fangvekster som underkultur i annen avling, for å gi bedre beskyttelse 

mot erosjon og tap av næringsstoffer enn det som oppnås med ingen jordarbeiding alene. 

Fangveksten kan såes om våren omtrent samtidig som hovedveksten, i forbindelse med 

ugrasharving, før eller rett etter tidlig tresking av korn o.l. Vilkår for dette tilskuddet er at vilkårene 

for «Ingen jordarbeiding om høsten» er oppfylt. Hvis du harver før du sår, blir tilskuddet kr NULL. 

Det er også et vilkår at fangveksten er godt etablert om høsten og ikke er den samme veksten som 

dyrkes på arealet året etter. 

Tilskudd til fangvekst som underkultur kommer i tillegg til tilskudd til «Ingen jordarbeiding om 

høsten» (stubb). Det betyr at den totale tilskuddssatsen med «Ingen jordarbeiding om høsten» og 

«fangvekst som underkultur» blir 330 kr/daa (130 + 200) eller 440 kr/daa (240+200) avhengig av 

erosjonsrisikoklasse.  



Er arealet i tillegg flomutsatt og/eller vassdragsnært (åkerareal innenfor 50 m langs vassdrag) kan 

du legge til tilskudd på 130 kr/daa. Det gjelder uansett fangvekster eller ikke. Hvis du vurderer hvilke 

arealer du skal la stå gjennom vinteren, så lønner det seg altså å prioritere stubb på vassdragsnært 

areal. Husk å ta med det i RMP-søknaden!  

Årets veileder finner du på Statsforvalterens hjemmesider. Merk at veiledningsheftet ikke er 

oppdatert med nye satser, og at alle satsene er foreløpige (men de gir et godt bilde på endelig 

beløp). Satsene fastsettes før utbetaling av RMP-tilskudd.  

Vi kommer til å tilby søknadshjelp når søknadsprogrammene åpner i år også. Tidspunkt og sted 

annonseres senere. Har du spørsmål om RMP-tiltak, så er Martin, Hilde, Annica, May og Marit klare 

for å svare. 

 

Husk miljøkravene før du jordarbeider i høst! 
Du som driver jord på arealer som ligger innenfor nedbørsfeltet til Glomma sør for Øyeren, Vansjø-

Hobølvassdraget eller Haldenvassdraget: Har du planlagt godt nok, og tatt hensyn til miljøkravene 

som gjelder jordbruksarealene dine? Usikker? Se kart hos Statsforvalteren. Ikke nøl med å spørre!  

For jordbruksareal innenfor vannområde Glomma Sør gjelder følgende regionale miljøkrav:   

1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende 

jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.   

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.   

3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.  

For arealer innenfor Haldenvassdraget og Vansjø-Hobølvassdraget gjelder i tillegg:  

4. Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal 

ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving tillates til høstkorn på arealer som ikke er 

omtalt i miljøkrav punkt 1, 2 og 3.  
 

Definisjoner til forskriften: 

Erosjonsutsatte dråg:  Arealer med erosjonsutsatte forsenkninger der det forekommer konsentrert 
overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor dersom arealet ikke har 
noen erosjonsbeskyttelse  

Flomutsatte arealer:  Arealer som kan oversvømmes jevnlig. Vurderes lokalt. 
Buffersone:  Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med 

minimum 6 meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters 
bredde. Buffersone kommer i tillegg til kravet om 2 meter naturlig 
vegetasjon i forskrift om produksjonstilskudd  

Vassdrag:   Vassdrag og kanaler med årsikker vannføring 

Dere som driver jord som drenerer til Øyeren og til Såna trenger foreløpig ikke tenke på regionale 

miljøkrav, men det er selvfølgelig ønskelig og en stor fordel om dere også gjør tiltak som reduserer 

avrenning fra jordbruksarealene – både for vannkvalitetens skyld og for å holde matjorda og 

næringsstoffene der de skal være. Grasdekte vannveier og grasdekte kantsoner utløser RMP-

tilskudd, henholdsvis 25 kr/meter og 15 kr/meter.  

For å kunne jordarbeide om høsten må du altså ha sådd gras (i 6 m bredde for RMP-tilskudd) i 

dråg der det pleier å erodere/grave – grasdekte vannveier. Dersom det ikke er 8 meter naturlig 

vegetasjonssone (busker, trær, gras) mellom åkerareal og bekker, vann eller elver (som mottar 

landbruksavrenning) må du ha sådd gras (i 6 m bredde for RMP-tilskudd) – grasdekt kantsone, 

eller sette igjen 20 meter med stubb eller direkteså høstkorn for å kompensere for manglende 

naturlig vegetasjon. 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2022.pdf
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/martin-opsahl.20249.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/hilde-riddervold-enger.15269.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/annica-svendsen.15801.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/may-kristin-holtskog.15760.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/marit-ness-kjeve.15750.aspx
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-06-10-600
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e


Status nye regionale miljøkrav 
Som dere antakelig har fått med dere har det vært høringsrunde om nye regionale miljøkrav, som vil 

bli gjeldende for jordbruksareal i det meste av Østfold og Akershus (altså leireområdene i Viken) fra 

1.1.2023. Hvordan de endelige kravene blir er fortsatt ikke avgjort, men vi er forespeilet at en ny 

forskrift er på plass i løpet av september. Dere forholder dere med andre ord til dagens miljøkrav 

denne høsten også. Indre Østfold kommunes høringsinnspill til miljøkravene finner du på 

hjemmesiden vår. Høringsinnspillet ble behandlet i kommunestyret 16.6.2022.  
 

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 
I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant 
annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd. Ekstrautbetalingen baseres på 
søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022. Utbetalingen skjer i 
september - du trenger ikke gjøre noe! De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023. 
Satsene ble vedtatt 1. juli, og blir som følger (utklipp fra Jordbruksavtalen 2022-2023, s. 33-34): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For deg som er ekstra interessert, så finner du all informasjon om inntektskompensasjonen på 

Landbruksdirektoratets hjemmesider.  

https://innsyn-mote.io.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021141535&dokid=1719373&versjon=4&variant=A&
https://innsyn-mote.io.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2021141535&dokid=1719373&versjon=4&variant=A&
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/lmd/lover_regler/retningslinjer/2022/jordbruksavtale-2022-2023/id2921698/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ekstrautbetaling-av-produksjonstilskudd-i-2022


SMIL-midler til forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak 
Vi har fortsatt mye SMIL-midler igjen, og de håper vi at vi finner gode tiltak til! Tiltak som kan 

redusere avrenning av jordpartikler og næringsstoffer fra jordbruket er høyt prioritert, men 

kulturlandskapstiltak er også viktige. Tiltak som bidrar til å oppnå hensikten med SMIL-midlene og 

som er i tråd med kravene i forskriften vil kunne støttes med midler. Nedenfor har vi laget en tabell 

med oversikt over tilskuddssatser og aktuelle tiltak, men tiltakslisten er ikke uttømmende. Det gis 

ikke tilskudd til innkjøp av maskiner og annet løst teknisk utstyr. For at vi skal ha god tid til å 

behandle søknadene, og for å ha oversikt over behovet for 2023, så ønsker vi oss at søknaden 

kommer innen 15. september. Men, så lenge det er penger i potten behandler vi søknader fram til 

desember.  

Hos Landbruksdirektoratet finner du elektronisk søknadsskjema og nødvendig informasjon. Hele 

strategien for bruk av SMIL-midler i Indre Østfold kommune finner du på hjemmesiden vår (nedenfor 

er utdrag fra kapittel 3, s. 12).  

 

Hovedtyper tiltak Eksempel på tiltak Tilskuddssats* 

Planleggings- og 
tilretteleggingspros
jekter 

Større, helhetlige miljøprosjekter over større områder og med 
flere aktører, f.eks i tilknytning til et vassdrag. I noen tilfeller 
geoteknisk utredning dersom det er behov før gjennomføring 
av miljøtiltak.  

Engangstilskudd med 
inntil 100% av 
godkjent 
kostnadsoverslag 

Forurensningstiltak: 
avrenning til vann 
og vassdrag 

Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg 
Inntil 50 % 

Kumdammer 

Gjenåpning av bekkelukkinger 

Inntil 70 % 

Erosjonssikring av elve- og bekkekanter 

Flomdempende tiltak 

Fangdammer og andre økologiske rensetiltak 

Miljøplantinger 

Tiltak mot avrenning fra veksthus Inntil 50 % 

Andre tiltak: tiltak for å redusere eller hindre avrenning fra 
husdyrgjødsel i utekveer/samleplasser for beitedyr, avrenning 
fra rundballer, utvidelse av gjødsellager m.m 

Inntil 50 % 
Maks 200 000 kr 

Kulturlandskapstilta
k: biologisk 
mangfold 

Tiltak for å ivareta og fremme trua natur, utvalgte naturtyper 
og prioriterte arter 

Inntil 70 % 

Fjerning av fremmede, skadelige arter Inntil 100 % 

Rydding og reetablering av gamle innmarksbeiter Inntil 70 % 

Forurensningstiltak:  
utslipp til luft 

Engangstiltak som reduserer utslipp av klimagasser og andre 
forurensninger til luft 

Inntil 50 % 

Permanent dekke over eksisterende gjødselkummer for å 
redusere utslipp av ammoniakk og klimagasser 

Inntil 50 % 

Kulturlandskapstilta
k: friluftsliv og 
tilgjengelighet 

Etablering, utbedring, rydding og vedlikehold av stier og 
turveier i jordbruksområder. Tilskudd kan gis til investering i 
adkomst, porter, gjerdeklyv og annen tilrettelegging. 

Inntil 50% 

Kulturlandskapstilta
k: kulturminner og 
kulturmiljøer 

Skjøtsel, vedlikehold og istandsetting av:  

• Verneverdige bygninger på gårdstun  

• Boplasser, hustufter og ruiner 

• Gravhauger- og røyser, helleristninger, offersteder, 
varp  

• Rydningsrøyser, tre- og steingjerder  

• Gamle veifar, stier, veimerker, klopper, tre- og 
steinbruer, fløtningsdammer  

• Bygdeborger, varder 

Inntil 35 %, Maks. 
150 000 kr. 

Allè/trerekke Inntil 70 % 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?resultId=0.0&searchQuery=smil
https://www.io.kommune.no/tjenester/landbruk-2/jordbruk/smil-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/


Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord  
Tilskuddssatsene for drenering av jordbruksjord er økt til 2 500 kroner per dekar og 38 kroner per 

løpemeter grøft (avgrenset til maksimalt 2 500 kroner per dekar berørt areal). Vi har fortsatt midler 

igjen! Har du tidligere drenert eller planert jordbruksareal som har behov for ny drenering, så kan 

foretak som eier eller leier jord søke tilskudd til drenering. Det er viktig at du søker før du begynner. 

For å få behandlet søknaden i år må vi ha den inn før desember. Elektronisk søknadsskjema og gode 

råd finner du hos Landbruksdirektoratet.  

Nyttige funksjoner i NIBIOs kartløsninger Gårdskart og Kilden  
NIBIO har flere nyttige kartfunksjoner. Gårdskart og Kilden er de som er mest tilpasset landbruket:   

Planlegge dreneringsarbeid eller utbedring av hydrotekniske anlegg? Kartskisse kan lages i Gårdskart 

eller i Kilden og lastes opp i søknaden. Velg tegne- og måleverktøyet over kartet. Deretter kan du 

tegne punkt, linjer og flater samt skrive tekster. For linjer og flater kan du velge om du samtidig vil 

måle lenge og areal. Du kan endre på det du har tegnet, da vil lengden eller arealet oppdateres 

automatisk. Dette fungerer også på mobil. Ønsker du å lagre skissen slik at den kan hentes opp igjen 

og redigeres, så kan du logge deg inn i Gårdskart å gjøre nettopp det.  

Kart for å markere tiltak til søknad om tilskudd til skogkultur som foryngelse og ungskogpleie?  

På fagområde Skogportalen i Kilden er det samlet mye informasjon som er nyttig når det planlegges 

skogtiltak. I eksemplet er det valgt «hogstklasser» fra skogbruksplan. Under «Verktøy», øverst til 

venstre, kan du måle areal og lengde samt tegne og skrive inn tekst. Tegning og tekst kommer også 

med på utskrift. 

Alle teigene vises ikke: Hvis eiendommen du har søkt på har teiger som ikke kan knyttes entydig til 
bare en grunneiendom, vises ikke disse i gårdskartet før du velger «Vis alle» øverst på venstre side. 
Det kan eksempelvis være teig oppgitt som «uregistrert jordsameie» i matrikkelen. Det er areal som 
flere eiendommer har i fellesskap. Arealtall for disse teigene vises for seg, nederst i arealtabellen 
under «Andre arealer tilknyttet eiendommen». Velger du fanen «Arealfordeling på teignivå», kan du 
også få listet alle gårds- og bruksnumrene som har andel i jordsameiet. 
 

Hvordan så det ut i «gamle dager»?  
Du kan se på flybilder i både Gårdskart og Kilden. I Gårdskart kan du velge Flybilder under 

Bakgrunnskart på venstre side, da får du opp det nyeste bilde som finnes for området. Velger du 

Eldre flybilder, får du opp et felt hvor det står «heldekkende nyeste». Når du klikker der, listes alle 

flybildeprosjektene som dekker utsnittet du har på skjermen og du kan velge hvilket år som skal 

vises. Både Gårdskart og Kilden henter flybilder fra Norge i bilder: https://norgeibilder.no/  

Les mer om flybilder hos Kartverket: https://www.kartverket.no/til-lands/flyfoto 

Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag 
Nå kan du som har et jordbruksforetak, veksthus eller vanningslag søke strømstøtte for perioden 
april 2022 til og med juni 2022. Søknadsfrist er 30. september! Les hvordan du går fram på 
Landbruksdirektoratets hjemmeside. Kontaktpersoner hos oss: May Holtskog og Annica Svendsen 
 

Tips og råd for solceller i landbruket 
Norges Vel jobber innen fornybar energi i landbruket og solenergi spesielt. Sammen med Nelfo har 

de utviklet tre publikasjoner med tips og råd til deg som vurderer solcelleanlegg på gården. Sjekk 

Norges Vels hjemmeside for mer informasjon.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.nibio.no/tjenester#section-1f59b930-f216-4e8f-985f-ff91ed25331a
https://gardskart.nibio.no/search
https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&lang=nb&X=7195706.12&Y=284337.75&zoom=0.050089679614182224&bgLayer=graatone_cache
https://norgeibilder.no/?fbclid=IwAR2DV-EkTYMx9zo2NDDls0XpHICafVpOblKJ0XdoHYKDnpCSCUNfZW2CLMU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kartverket.no%2Ftil-lands%2Fflyfoto%3Ffbclid%3DIwAR0qnD7LSsjc8v37ZAmUA4vvcMjZFmOc5Per6Mtein7JU1LJum4DOnqddxI&h=AT2XD0BbdJ118TBCp8qKA_dUXdWHFbS3Bx4z0iKJhofcBF5j6ZZXn4deJ1qTG5BppRZcUdoqLlxUeDVHabVPAUdEjuWVaz5tj4JbPJT58rsxgeOAVusU5AsqzeNISm9L7w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0n1aSrV6Ktn8qnK51uUitQ6oVPjn2a6nxd_ZSh4KPjddbMlGAfV8P8KAu-3dWLLPskDf6Sh2eTNZ6r8CswEZoyk7wLezBt6zxILlkOaczS0670gIv0Isns8XTs9fw-W1KhXP9JH8VzzU9pWFOxJ6j-UNz9XBh8lV0PwfOtW2jqyWcSt_jfCwJqoiUaf52qupVGEZfI
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag-informasjonsside
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/may-kristin-holtskog.15760.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/annica-svendsen.15801.aspx
https://www.norgesvel.no/aktuelt/tips-og-rad-for-solceller-i-landbruket


Biogass  
Er du interessert i og nysgjerrig på biogass? Norsøk og Norges Vel arrangerer kurs om biogassanlegg 

på gårdsnivå, med teori den 21. september på Hellerud gård og befaring 22. september på 

gårdsanlegg i Rakkestad og Råde. Se hjemmesiden til Norges Vel for mer informasjon og påmelding.  

Samtidig synes vi det er på sin plass å nevne at Indre Østfold kommune for tiden jobber med 
mulighetene for å etablere et biogassanlegg i indre Østfold-regionen, der husdyrgjødsel og matavfall 
forhåpentlig blir viktige råstoff. Bondelagene og landbruket blir viktige medspillere i dette arbeidet, 
mer informasjon kommer så fort som mulig. Ta kontakt med Marit Ness Kjeve om du har spørsmål.  

 

Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og NMSK – frist 1.9. 
For tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting er skogeiers søknadsfrist 1. september. 

Tilskuddssøknader datert etter 1. september vil bli behandlet i neste omgang. Se 

Landbruksdirektoratets hjemmesider for informasjon om skogordningene.  

 

Foryngelseskontroll og resultatkontroll skog og miljø 2022 
Høsten 2022 gjennomfører Indre Østfold kommune foryngelseskontroller 

I henhold til lov om skogbruk § 6 og forskrift om bærekraftig skogbruk kap. 3 (§§ 6-8) har du som 

skogeier plikt til å gjøre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter 

hogst. Kontakt med skogeiere og befaring i felt skjer nå og frem til 1. november. 
 

Bakgrunn 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sammen med Indre Østfold kommune gjennomgått registrerte 

data i skogfondssystemet for hogst av gran og foryngelsesarbeid. Dersom kommunen ikke har 

registrert noen tilfredsstillende foryngelsestiltak etter den registrerte avvirkningen blir du som 

skogeier kontaktet. 
 

Forklaringer på dette kan være: 

• Avvirkningen er tynningshogst 

• Arealet er tilrettelagt for naturlige foryngelse 

• Arealet er omdisponert til andre formål enn skogproduksjon 

• Arealet er plantet uten bruk av skogfond  

• Har kjøpt planter utenfor skogfondssystemet. 
 

I år har vi engasjert en person til å bistå arbeidet med foryngelseskontrollen, og alle aktuelle 

skogeiere vil bli kontaktet pr. telefon. Dere har da mulighet til å rapportere muntlig istedenfor å 

sende skjema i retur. Dere kan også kontakte Ole Petter Nordli direkte hvis dere ønsker det.  
 

Utnytt skogfond og få skattefordeler  

Du kan finansiere planting med midler fra skogfondskontoen din. Ved bruk av disse midlene får du 

en betydelig skattefordel. Les mer på www.skogfond.no 
 

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med  

• Innleid prosjektmedarbeider for å gjennomføre foryngelseskontrollen 2022, Ole Petter 
Nordli, mobil 951 71 166. 

• Rådgiver Finn Frøshaug, mobil 993 74 508 

• Skogbrukssjef Vegard Aarnes, mobil 906 69 695 

https://www.norgesvel.no/aktuelt/biogasskurs-for-gardbrukere
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/marit-ness-kjeve.15750.aspx
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk
http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=finansierings+muligheter&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.northnorway.org%2Ffinansieringsmuligheter&ei=8QemUOjlOczc4QTWqoDIBg&usg=AFQjCNFRs-v8X26pOM6SuRVloPnpcoXdqg
http://www.skogfond.no/
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/finn-froshaug.15270.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/vegard-aarnes.15789.aspx


Sikkerhet i landbruket – ikke la sikringsradioen ligge 
Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte 

arbeidsoppgaver. Ofte er man også utsatt for vær og vind det kan være vanskelig å sikre seg mot. 

Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket. Når ulykker og krisesituasjoner oppstår er det viktig 

å kunne kommunisere og tilkalle hjelp raskt. Sikringsradioen er et verktøy som kan være både 

praktisk og livreddende å ha på seg til enhver tid. Les sak hos Norges Bondelag om sikringsradioen.  

Smaken av Indre 
Indre Østfold kommune vil prøve å lansere Smaken av Indre på hjemmesiden i begynnelsen av 

september, og håper på å få med flest mulig lokale matvareprodusenter. Med prosjektet «Smaken 

av Indre» ønsker både landbruksnæringen og Indre Østfold kommune å synliggjøre hvilke ressurser 

Indre Østfold kan by på som produserende matdestinasjon. 

Smaken av Indre skal være et digitalt utstillingsvindu for våre produsenter og leverandører. Smaken 

av Indre skal både vise fram småprodusentene og store, kommersielle aktører. Vi har startet å jobbe 

med nettsiden, og derfor er det viktig for oss å hente inn informasjon fra så mange produsenter som 

mulig. Dette er et gratis tilbud til deg som produsent. 

Nettsiden skal ikke være en nettbutikk, men den skal promotere Smaken av Indre. Produsentene i 

Indre Østfold får mulighet til å lenke opp egne nettsider. 

Noen har allerede fått skjema for utfylling, og mange har sendt inn. Dersom det er noen som ikke 

har fått skjema som ønsker å være med på dette kontakt: kristine.hasle@io.kommune så får du 

tilsendt skjema for utfylling. 

Høstens kurs fra Kompetansenettverket for Lokalmat 
• Fremtidens bakst 

• Kurs i pølse- og påleggsproduksjon 

• Kurs i foredling av grønnsaker 

• Kurs i frukt- og bærdesserter 

• Innføringskurs i ysting og foredling av rå melk 

• Kurs i matrygghet og HACCP  

• Økologisk foredling av frukt og bær – Produksjon av syltetøy og gele 

Les mer samt påmelding hos Nofima. 

Hagerømlinger – fremmede arter 
Har du planter som parkslirekne, lupiner, kjempebjørnekjeks kjempespringfrø eller kanadagullris (se 

nyhetssak) i hagen? Planterestene skal ikke komposteres, leveres som hageavfall eller legges i 

utkanten av hagen/i skogen! De skal leveres som restavfall til forbrenning slik at frø, rotdeler og 

kvister bidrar til ytterligere spredning.  

Har kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks utviklet seg til å bli et problem? Langs bekker i 

jordbruksområder kan du søke SMIL-midler til å finansiere bekjempelse.  

Informasjon om aktuelle fremmede arter i Indre Østfold og hva du kan gjøre finner du på 
hjemmesiden vår.  
Søknadsskjema for SMIL-midler finner du hos Landbruksdirektoratet 
Ta kontakt med Marit Ness Kjeve om du har spørsmål. 

https://www.bondelaget.no/for-bonden/helse-miljo-og-sikkerhet/sikkerhet-i-landbruket-ikke-la-sikringsradioen-ligge
mailto:kristine.hasle@io.kommune
https://nofima.no/arrangementer/
https://www.io.kommune.no/aktuelt/bekjempelse-av-kanadagullris.23244.aspx
https://www.io.kommune.no/aktuelt/bekjempelse-av-kanadagullris.23244.aspx
https://www.io.kommune.no/tjenester/skogbruk-vilt-og-naturforvaltning/naturmangfold/fremmede-arter/
https://www.io.kommune.no/tjenester/skogbruk-vilt-og-naturforvaltning/naturmangfold/fremmede-arter/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?resultId=0.0&searchQuery=smil
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/marit-ness-kjeve.15750.aspx


Har du en gammel bygning eller anlegg du ønsker å sette i stand?  
Akershus bygningsvernsenter tilbyr gratis førstegangsbefaring til eiere av gamle hus og anlegg i 

Østfold og Akershus! Sjekk ut hjemmesiden deres, der kan du finne gode råd, tilskuddsoversikt, 

kurstilbud og kontaktinformasjon. https://mia.no/akershusbygningsvernsenter  

 

 

Nytt fra:  

NIBIO:  
• Slår et slag for høstoljevekster 

• Korleis unngå tørrote i potetbedet? 

• Raudfottege – eit aukande problem i norske frukthagar 

• Stubber gir ly for unge granplanter 

• Biokull kan ha god effekt på intensive grønne tak 

• Skadedyr er eit aukande problem i åkerbønner og erter 

• Slik kan du redusere faren for kjølmarkangrep 

• Nasjonalt overvåkingsprogram for jordhelse 

• Snart får du knallstilige poteter! 

Norsk Landbruksrådgiving, NLR:  
• Klimakalkulatoren med beregning for flere produksjoner 

• Oppdatert mal for plantevernjournal 

• Mentorordninga utvider nettverket 

Agropub 
• Torvfritt eller ikke – hva mener dyrkerne? 

• Alternativer til torv i vekstmedier 

• Mikromineraler i økologisk sauehold 

• Produksjon og bruk av eget såkorn i økologisk landbruk 

• Dyrking av økologisk høstraps 

• Klimapåvirkning av matproduksjon 

• Kan fiber fra havet gi mer mold i jorda? 

• Fangvekster i grønnsaksdyrking 
 

 

Du kan abonnere på Landbruksinfo, meld deg på her for å få tilsendt i e-post. Dersom du vil 
reservere tid med en av oss i enhet landbruk, så kan du enkelt gjøre det via bookingfunksjonen.  
 

    

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 

 

 

https://mia.no/akershusbygningsvernsenter
https://www.nibio.no/
https://www.nibio.no/nyheter/slar-et-slag-for-hostoljevekster
https://www.nibio.no/nyheter/korleis-unnga-torrote-i-potetbedet
https://www.nibio.no/nyheter/raudfottege--eit-aukande-problem-i-norske-frukthagar
https://www.nibio.no/nyheter/stubber-gir-ly-for-unge-granplanter
https://www.nibio.no/nyheter/biokull-kan-ha-god-effekt-pa-intensive-gronne-tak
https://www.nibio.no/nyheter/skadedyr-er-eit-aukande-problem-i-akerbonner-og-erter
https://www.nibio.no/nyheter/slik-kan-du-redusere-faren-for-kjolmarkangrep
https://www.nibio.no/nyheter/nasjonalt-overvakingsprogram-for-jordhelse
https://www.nibio.no/nyheter/snart-far-du-knallstilige-poteter
https://www.nlr.no/kalender/2022/07/vest/fagmote-om-praktisk-bruk-av-presisjonsutstyr
https://www.nlr.no/kalender/2022/07/vest/fagmote-om-praktisk-bruk-av-presisjonsutstyr
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/default/2022/klimakalkulatoren-med-beregning-for-flere-produksjoner
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/default/2020/oppdatert-mal-for-plantevernjournal
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/default/2022/mentorordninga-utvider-nettverket
https://www.agropub.no/
https://www.agropub.no/fagartikler/torvfritt-eller-ikke-hva-mener-brukerne
https://www.agropub.no/fagartikler/alternativer-til-torv-i-vekstmedier
https://www.agropub.no/fagartikler/mikromineraler-i-okologisk-sauehold
https://www.agropub.no/publikasjoner/produksjon-og-bruk-av-eget-sakorn-i-okologisk-landbruk
https://www.agropub.no/fagartikler/dyrking-av-okologisk-hostraps
https://www.agropub.no/fagartikler/dyrking-av-okologisk-hostraps
https://www.agropub.no/publikasjoner/klimapavirkning-av-matproduksjon
https://www.agropub.no/fagartikler/kan-fiber-fra-havet-gi-mold-i-jorda
https://www.agropub.no/fagartikler/fangvekster-i-gronnsaksdyrking
https://www.agropub.no/fagartikler/fangvekster-i-gronnsaksdyrking
https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK247/Landbruksinfo_fra_Indre_stfold_kommune
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/
https://www.io.kommune.no/
https://www.io.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/landbruk-og-viltforvaltning/
https://www.io.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/landbruk-og-viltforvaltning/
mailto:landbruk@io.kommune.no
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