
 

 

 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 45/2022 

Innsamling av landbruksplast november 2022 
Landbruket i Indre Østfold kommune kan levere sortert landbruksplast tirsdag 8. og onsdag 9. 
november. KUN disse dagene – ikke før og ikke etter. Innsamlingspunkter blir på følgende steder:  

• Felleskjøpet Spydeberg  
• Felleskjøpet Askim  
• Skjelfoss Korn i Hobøl  
• OBS! Vi får dessverre ikke til innsamling i Trøgstad og Eidsberg.   

  

Vi er heldige som får låne plass, vennligst respekter tidspunktene for levering, slik at plasten ikke 
kommer på avveie.  
 

Sortèr i fire grupper: 

1) PP-sekk - storsekker – gjødselsekker - såkornsekker 
2) Rundballefolie 
3) Annen farget eller klar folie 
4) Plasthylser/kanner – sorteres hver for seg i storsekk 

- Kanner fra plantevernmidler - må være tomme, tørre og rene og uten kork 
- Oljekanner – må være tomme og med kork 
- Hylser fra rundballeplast 

 

Plasten må være fri for jord, stein, nett, bindegarn og andre fremmedelementer. Garn/nett kan ikke 

leveres og skal ikke ligge inni plasten. Armert plast/presenning tas ikke imot. For at vi skal kunne 

fortsette dette innsamlingstilbudet, er det viktig at plasten sorteres riktig, og at ikke noe annet enn 

landbruksplast leveres! Rødsrud plastmottak i Rygge henter landbruksplasten. 
 

Ren landbruksplast kan for øvrig også leveres hos Retura Østfold på Stegen i Askim hele året. Se 

sorteringsguide fra Grønt Punkt.  

Kontaktperson: May Holtskog, Tlf. 940 10 729 

 

Kontroll av søknad om produksjons- og avløsertilskudd (PT) og 
regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) 2022  
Vi starter nå med årets kontroller. Hvert år har kommunene plikt til å kontrollere 10 % av PT-

søknadene og 5 % av RMP–søknadene. Kontrollene skal sikre at rett tilskudd til rett tiltak, ut fra rett 

forutsetning blir utbetalt til rett foretak.  

 

I 2022 har vi mottatt 574 PT-søknader. Det vil si at 57 søknader/foretak skal kontrolleres vår eller 

høst. Vi har fått inn 451(!) RMP–søknader, det betyr at 23 søknader/foretak skal kontrolleres i 

høst.  De foretakene som plukkes ut til kontroll vil få tilsendt brev om hvilken ordning de skal 

kontrolleres på (man kan bli tatt ut til kontroll på begge), hva som skal kontrolleres og når.    

 

https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf
mailto:may.kristin.holtskog@io.kommune.no


Portforbud for alle tamfugler på grunn av Newcastlesyken 
Vi har den siste tiden fått flere meldinger om funn av døde duer i kommunen, og det har vist seg at 

dette er på grunn av den svært smittsomme Newcastlesyken. Sykdommen gir stor dødelighet i 

villfuglbestander, og kan gi store konsekvenser for fjørfehold. Mattilsynet har nå innført portforbud 

for alle tamfugler.  

For alle som har fjørfe, både bønder og hobbyhold, gjelder egne rutiner. Dette omhandler blant 

annet portforbud for hobbyhøns. Les mer hos Mattilsynet.  

Mattilsynet har følgende råd til de som finner døde villfugler: 

1. Ring Mattilsynet på 22 40 00 00 ved funn av døde fugler. 
2. Generelt fraråder vi privatpersoner fra å håndtere de døde fuglene fordi det ikke er mulig å 

vite hva som er årsaken til at fuglen døde. 
3. Dersom den døde fuglen ligger på privat eiendom, og Mattilsynet vurderer at det ikke er 

nødvendig å ta prøve av den, bør den fjernes av en voksen person. Bruk hansker når fuglen 
plukkes opp, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. 

4. Eventuelt kan fuglen plukkes opp med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. 
Vask hendene godt etterpå med såpe og vann. 

Mer informasjon finner du på Mattilsynets hjemmesider.  

 

SMIL-midler til forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak  
Vi har fortsatt SMIL-midler igjen som vi håper å finne gode tiltak til, men det haster! Tiltak som kan 

redusere avrenning av jordpartikler og næringsstoffer fra jordbruket (hydrotekniske tiltak) er høyt 

prioritert, men kulturlandskapstiltak er også viktige. Midlene vi har igjen blir trukket inn i desember, 

derfor må vi sette siste frist for søknad om SMIL-midler 14. november (for å rekke å behandle 

innen 17.11).   

 
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.  

  
 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord   
Tilskuddssatsene for drenering av jordbruksjord er nå 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 14. november. Elektronisk søknadsskjema og gode råd 

finner du hos Landbruksdirektoratet.   

 

Jordprøvesesongen er i gang    
Nå er det tid for å ta jordprøver! Prøvene kan du levere på et av innbyggertorgene, så blir de hentet 

gratis fram til 31.12.. På innbyggertorgene kan du også låne jordprøvebor og få prøveesker. 

Informasjon om jordprøvetaking finner du hos Eurofins. I følge forskrift om gjødselplanlegging skal 

det tas jordprøver hvert 4-8 år. Eurofins anbefaler at man tar jordprøver hvert 4-5 år for best 

agronomisk utnyttelse.   

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/newcastlesyke_hos_ville_duer__mattilsynet_innforer_infisert_sone_og_portforbud_paa_ostlandet.48251
tel:tel:22%2040%2000%2000
https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/newcastle-disease
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/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-19990701-0791.html


Regionale miljøkrav fra 2023 – hva lurer du på?  
Fra 2023 blir det nye regionale miljøkrav for alt jordbruksareal i Indre Østfold kommune. Formålet 
med miljøkravene er å redusere avrenning av jordpartikler og næringsstoffer. Forskriften vil gjelde 
for arealer og driftsformer med erosjonsfare, eller som drenerer dit det er utfordringer med 
vannmiljømålene – i praksis gjelder det jordbruksarealene i hele Østfold og store deler av Akershus. 
Du kan lese innholdet i miljøkravene på hjemmesiden vår. 

Sammen med vannområdene og kommunene i Østfold og Statsforvalteren i Oslo og Viken planlegger 

vi informasjonsmøter gjennom vinteren om blant annet de nye miljøkravene, før vekstsesongen 

2023. For å være best mulig forberedt lurer vi rett og slett på: 

Hva lurer du på om de nye kravene? Hva er uklart? 

Vi håper du kan bidra (anonymt) i dette skjemaet:  

https://forms.office.com/r/evfVuD9Sz3 

Det er også mulig å sende spørsmål på e-post til landbruk@io.kommune.no  

 

Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi?  
Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. 

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til 

å produsere, bruke og levere fornybar energi.  

Programmet har tre satsingsområder:  

• fornybar energi i landbruket,  

• introduksjon av nye produksjonsteknologier  

• produksjon av brenselsflis.  
 

De kan gi investeringsstøtte og støtte til kompetanse- og utviklingsprosjekter innen 

satsingsområdene. Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansering.  

Etter søknad kan IN gi tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til: 

Investeringer: 
• Anlegg for varmesalg – bioenergi 

• Gårdsvarmeanlegg (bioenergi, solenergi og varmegjenvinning) 

• Veksthus (bioenergi, varmegjenvinning og solenergi) 

• Biogass-, biokull, kraft/varmeanlegg, samt utprøving av nye teknologier i landbruket 

• Flislager og tørkeanlegg for brenselsproduksjon for salg 

Innovasjon Norge åpner opp igjen for nye søknader fra 1. november 2022. 

Les mer hos Innovasjon Norge om forutsetninger og hva som kreves av søknaden.  

 

  

https://www.io.kommune.no/aktuelt/nye-regionale-miljokrav-i-landbruket-fra-2023.24724.aspx
https://forms.office.com/r/evfVuD9Sz3
mailto:landbruk@io.kommune.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/fornybar-energi-i-landbruket/


Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk 
Dato: 8. og 15. november 

Sted: Webinar og fysisk møte 

Målgruppe: Bønder (åpent for alle) 
 

Hvordan bli mer selvforsynt med varme og strøm i landbruket? Hva er den beste løsningen for din 

gård? Energirådgiverne Håvard Midtskogen, Øyvind Halvorsen, Leidulf Husjord og Martin Solli skal 

forsøke å svare på disse spørsmålene i løpet av to kurskvelder i november. 
 

Første kurskveld holdes digitalt via Microsoft Teams 8. november. Andre kurskveld blir fysisk 

15. november i Rakkestad rådhus. 

 

Program 8. november – Kl. 19.00 – 21.00 

Teamsforedrag med energirådgiverne Martin Solli og Leidulf Husjord. Rådgiverne vil blant 

annet ta for seg disse temaene: 

(Denne sesjonen skal gi deg et overblikk) 

• Innføring i fornybar energi, teori og eksempler på gårder der det er investert i fornybar 
energi. 

• Hva skal til for omlegging til fornybar? 
• Hvilke data fra din drift og hvilke forhold er viktig å ta hensyn ved investering i nytt 

energianlegg? 
• Kort innføring i energianalyse. Neste kurskveld vil bli en gjennomgang av denne. 
• Det blir lagt inn 2 pauser underveis 

 

Program 15. november – Kl. 17.00 – 21.00 (inklusiv bevertning) 

Denne kvelden dykker vi ned i detaljene. Du vil du ha mulighet for å få en kort 

energirådgivning. Ta med data fra forrige kurskveld og få en gjennomgang av dette i løpet av 

kvelden. Det vil være flere energirådgivere tilgjengelige. 

17.00  Bevertning, enkel matservering 

18.00 Velkommen ved Charlotte Forsberg, prosjektleder Klimasmart landbruk Viken 

18.05 
Fornybar energi – Energirådgiver Martin Solli  

• Kartlegging og bruk av energi – Hva er og hvordan markedet ser ut framover i tid  
• Bioenergi – fra idefase til varme i hus og driftsbygningene 

Pause 

 
• Solenergi (solvarme og solstrøm) 
• Hvilke aktører kan man søke støtte hos? 

21.00  Avslutning og vel hjem 
 

Arrangementene krever påmelding. Meld deg på via skjema du finner på Klima Østfolds 

hjemmeside.  Kurskvelden i Rakkestad starter med enkel matservering. Hvis du blir forhindret i 

å delta, gi rask beskjed. Spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder Charlotte Forsberg 

på charlottf@viken.no. 

 

  

https://klimaostfold.no/events/omlegging-til-fornybar-energi-pa-gardsbruk/
https://klimaostfold.no/events/omlegging-til-fornybar-energi-pa-gardsbruk/
mailto:charlottf@viken.no


Velkommen til klimakveld  
Sammen med Østfold bondelag og Norsk Landbruksrådgiving ønsker vi alle bønder velkommen til en 

kveld hvor dere får en introduksjon til klimaarbeid og klimakalkulatoren. Dette blir fysiske møter 

hvor du får vite mer om hva dette er, og ikke minst få prøve deg litt i egen klimakalkulator.  

Du kan velge mellom datoene mandag 28. november - Bøndenes hus i Askim og tirsdag 29. 
november - Bøndernes hus i Råde. Påmelding her innen 21. november.   
 

Program Askim 28. november  
18.30 Velkommen   Østfold Bondelag  

18.45 
Klimakalkulatoren, intro  
Hva skal til for å gjøre beregninger i klimakalkulatoren?  

Inga Holt, NLR Øst  

19.15 Søknadsordninger til klimatiltak i landbruket  
Marit Ness Kjeve,  
Indre Østfold kommune  

19.35 Pause    
20.00 Klimakalkulatorverksted (Husk BankID)  NLR Øst  
21.30 Møteslutt    

 

Ny skogeier?  
Landbruksdirektoratet har laget en oversikt over de viktigste tingene å huske på for deg som er 

skogeier, det kan være greit både for både ny og gammel skogeier.  

Sjekk Landbruksdirektoratets sider!  

 
Fagkveld skog 
Viken skog Indre Østfold og omegn arrangerer fagkveld på Skansehytta torsdag 17. november kl. 18 
med:  

• Andreas Brunner, professor i skogskjøtsel/skogproduksjon 

• Viken Skog forklarer siste nytt på skogstandarden 

• Skogbruksledere i Viken skog  

• Skogsjefene i Skiptvet, Indre Østfold og Enebakk  

• Kaja Refling fra KRAFSA – bruk av hest til utkjøring virke  
 

Det blir servert kveldsmat og kaffemat. På grunn av matservering er det ønskelig med påmelding 

enten på sms eller telefon til 970 78 628. 

Faglig påfyll i forkant:  
• Hvorfor lukket hogst? Hvor? Og hvordan? 

• Klimavennlig skogbruk - Osloregionens Klimaskole 27. oktober 2022 

 

  

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=AMB6p2Ei3Nmgs7A6HfYP6wj9UTcv0NmctbahPaGaKZAiGD1SXOlWBd0Ec8H-EqoW0
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ny-skogeier
https://www.facebook.com/events/2316853958461994/?active_tab=discussion
https://www.viken.skog.no/aktuelt/artikler/hvorfor-lukket-hogst-hvor-og-hvordan?fbclid=IwAR3flA5biAqVyFQigO6n4CX5r6E1LyZI8ivUvvpnPxvtktCQdRW7zGQJ3hA
https://www.youtube.com/watch?v=HlyZCkUy5R8


SKOGBRUK - Siste frister for refusjonskrav fra skogfond i år 
25.11.:  Frist for skogeier å søke om tilskudd til tettere planting (nyplanting høst og   

 suppleringsplanting høst) 

01.12.: Frist for å sende refusjonskrav MED TILSKUDD til utbetaling. OBS: Etter dette kan  

 det kun utbetales refusjonskrav uten tilskudd. 

24.12.: Frist for å sende refusjonskrav (uten tilskudd) til utbetaling i år.  
 

Logg inn i skogfondsystemet. Der finner du saldoen din og får tilgang til egen skogfondkonto! 
Her kan du lese mer om skogfond.  

 

HMS i praksis – se filmserien «Sikker i skogen»  
På skogkurs.no er det publisert 8 filmer om risikoen for ulykker i skogen og og HMS-arbeid i praksis.  
Arbeidet i skogen innebærer håndtering av store maskiner og til tider arbeider alene i krevende 
situasjoner. Med kunnskap og gode rutiner kan mange unødvendige ulykker unngås. Filmene er 
basert på virkelige opplevelser fra maskinførere og andre i næringen. Du finner de her: 

1. Sikker i skogen – «skulle bare..» 
2. HMS i skogen 
3. Sikker i hytta 
4. Fallende tre 
5. Alenearbeid i skogen 
6. Når ulykken har skjedd 
7. Sikkerhetsavstand 
8. Berging 

 
Filmene er produsert av Skogforsk i Sverige og Skogkurs i Norge, gjennom prosjektet «Skogsjobb i 
gränsland», et Interreg-prosjekt. 
 

Egenberedskapsuka 2022: Hva gjør du hvis strømmen blir borte? 
Når strømmen går forsvinner ikke bare lyset, men også elektrisk oppvarming. Ved større strømbrudd 

prioriteres liv og helse først, og det kan ta tid før du får strømmen tilbake. Derfor bør du være 

forberedt på å klare deg uten strøm i flere dager. Les sak på kommunens hjemmeside.  

 

Forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 
Kommunedirektøren har lagt fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for Indre Østfold 

kommune for kommende fireårsperiode. Det kan du lese på kommunens hjemmeside.  

 
Lokalmat – flere kanaler for både kjøp og salg   

• REKO-ringen Mysen/Askim   
• Ny app for lokalmat: LocalFood.    
• Kjøp rett fra bonden! Flere produsenter selger produkter selv, følg med på 
facebook.    
• Bruk de lokale kafeene og nisjebutikkene! Flere selger lokalmat eller bruker lokale 
råvarer.   

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto
https://skogkurs.no/
https://youtu.be/DtcvCN-6wuY?list=PLW6AAEYi2JtUw_iFAw5JgTVaxY3TUO0YB
https://youtu.be/slxuhRLICx8?list=PLW6AAEYi2JtUw_iFAw5JgTVaxY3TUO0YB
https://youtu.be/eGuX3oNs6MY
https://youtu.be/ULQ6RGFLZ7Y
https://youtu.be/lKOBqxp5Z8c
https://youtu.be/gk7LfNIzsHo
https://youtu.be/B1Mc_0JGJag
https://youtu.be/WIw7wADnfs8
https://skogsjobb.org/
https://skogsjobb.org/
https://www.io.kommune.no/aktuelt/egenberedskapsuka-2022-hva-gjor-du-hvis-strommen-blir-borte.24711.aspx
https://www.io.kommune.no/aktuelt/kommunedirektorens-forslag-til-handlings-og-okonomiplan-for-2023-2026.24674.aspx
https://www.facebook.com/groups/230561071048436
https://localfood.novamanus.com/


Aktuelle kurs og seminar: 
o 8. og 15. november: Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk 
o 23. november: Digitalt kurs i økologisk produksjon av juledrikker 
o 24. november: Trygg foredling av grønnsaker – digitalt kurs 
o 28. november: Velkommen til klimakveld – klimaarbeid og klimakalkulator 
o 1.desember:  Velkommen til Karbon Agro- fagdag! | NLR Øst 
o 5. desember: Jorddag på NIBIO 

 

NIBIO:  
• Har brukt en tredjedel av livet på å kartlegge jord og skog 

• Hvordan påvirker topografi erosjon? 

• Stor planteimport får negative konsekvenser 

• Ingen vet hva bonden tjener 

• Bærekraftig gård - en læringsprosess 

Norsk Landbruksrådgiving, NLR:  
• Klimadrypp 

• Kurskalender – mange relevante kurs! 

• Mentorordninga – gratis veiledning for bønder! 

Agropub: 
• Bærekraft for sauebønder 

• Hva er biologisk-dynamisk landbruk og mat? 

 
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 
 

https://klimaostfold.no/events/omlegging-til-fornybar-energi-pa-gardsbruk/
https://nofima.no/arrangementer/okologisk-produksjon-av-juledrikker/
https://nofima.no/arrangementer/trygg-foredling-av-gronnsaker/
https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/velkommen-til-klimakveld
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/ost/2022/velkommen-til-karbon-agro-fagdag
https://nibio.pameldingssystem.no/jorddag
https://www.nibio.no/nyheter/har-brukt-en-tredjedel-av-livet-pa-a-kartlegge-jord-og-skog
https://www.nibio.no/nyheter/hvordan-pavirker-topografi-erosjon
https://www.nibio.no/nyheter/stor-planteimport-far-negative-konsekvenser
https://www.nibio.no/nyheter/ingen-vet-hva-bonden-tjener
https://www.nibio.no/nyheter/baerekraftig-gard-en-laeringsprosess
https://ost.nlr.no/fagartikler/klima/ost/klimadrypp
https://ost.nlr.no/kalender
https://ost.nlr.no/kalender
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/ost/2021/mentorordninga-gratis-veiledning-for-bonder
https://www.agropub.no/fagartikler/baerekraft-for-sauebonder
https://www.agropub.no/fagartikler/hva-er-biologisk-dynamisk-landbruk-og-mat
https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK247/Landbruksinfo_fra_Indre_stfold_kommune
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
tel:69221090
tel:95487330

