
 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 41/2022 

Søknad om produksjonstilskudd – søknadsfrist 15. oktober 
1. oktober er telledato for arealer og dyr du disponerer, og søknadsprogrammet for 
produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (PT) åpner. Søknadsfristen er lørdag 
15. oktober. Så lenge søknaden er levert innen fristen kan du endre fram til 29.10.. Hos 
Landbruksdirektoratet finner du oppdatert veiledning for hvordan du fyller ut søknaden. Satsene i 
produksjonstilskuddet har økt, og nytt i år er at også grovfòrareal får arealtilskudd. Satsene finner du 
på Landbruksdirektoratets hjemmeside.  
 

Elektronisk søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet. 

 

Regionale miljøtilskudd (RMP) – søknadsfrist 15. oktober  
Veldig mange har levert RMP-søknad i år! For deg som har søkt (og for deg som skal søke) – husket 

du at det er mulig å få legge til «ingen jordarbeiding på flomusatt areal» på korn-/oljevekstarealer 

som overvintrer i stubb, selv om det ikke er flomutsatt? Dette tilskuddet gjelder nemlig også for 

vassdragsnære stubbarealer, altså sonen med stubb innenfor 50 meter langs vann/bekk/elv. Det ser 

ut til at mange ikke har fått det med seg! Du har mulighet til å endre RMP-søknaden fram til 15. 

oktober (det er selvsagt helt frivillig). For å få det med deg må du legge det inn selv – enten i kart 

eller skrive en melding til saksbehandler i søknaden. Fra RMP-veileder:  

 

Dersom du fortsatt vurderer om du skal jordarbeide eller ikke i høst, så er det altså lurt å Det er for 

øvrig nyttig å bruke flyfoto når du tegner inn i kart, så ser du om du har fått med deg alle arealene, 

også ytterkantene.  
 

Sjekk årets veileder, hjemmesiden vår (for nye tilskuddssatser) og Landbruksdirektoratets veiledning 

steg for steg. Nye foreløpige tilskuddssatser for å ikke jordarbeide åkeren i høst er som følger (ikke 

oppdatert i veilederen):   

• Erosjonsklasse 1 (med og uten dråg) og erosjonsklasse 2: 130 kr/daa 

• Erosjonsklasse 2 m/dråg, kl. 3 og kl. 4.: 240 kr/daa 
 

Elektronisk søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet. Frist lørdag 15. oktober. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--forelopige-satser
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2022.pdf
https://www.io.kommune.no/tjenester/landbruk-2/jordbruk/rmp-regionalt-miljoprogram/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/veilednings-filer/RMP-Steg%20for%20steg%202022.pdf/_/attachment/inline/5bb911bc-ac7e-4577-abdb-8353700dae0f:2f54ec2db6f2d705892a2d1c0323bc981dba896a/RMP-Steg%20for%20steg%202022.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/veilednings-filer/RMP-Steg%20for%20steg%202022.pdf/_/attachment/inline/5bb911bc-ac7e-4577-abdb-8353700dae0f:2f54ec2db6f2d705892a2d1c0323bc981dba896a/RMP-Steg%20for%20steg%202022.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb?openStep=f67dea8b-6173-4eaa-aee4-72b517ddb0b4-1


Søknadsveiledning produksjonstilskudd og RMP-tilskudd 
Ønsker du veiledning og hjelp med søknadene, så er det bare å ta kontakt! Det er fortsatt ledige 
timer fredag. I bookingfunksjonen er det enkelt å se når det er ledig tid hos hvem (siden er oppe og 
går igjen). Det er også mulig ringe for avtale via innbyggertorget eller e-post. Ta med bank-ID (eller 
lignende) for å logge inn. 
Reserver tid med saksbehandler landbruk her. 
 
Fredag 14. oktober finner du oss på følgende steder: 

• Spydeberg innbyggertorg og bibliotek, Stasjonsgata 35: 
 May Holtskog, 940 10 729 

• Indre Østfold rådhus i Askim, Rådhusgata 22, Askim:  
 Martin Opsahl, 457 39 323 
      Annica Svendsen, 94 010730 

• Mysen innbyggertorg og bibliotek, Storgata 15, Mysen:  
Hilde Riddervold Enger, 977 41 703  

• Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek (Møterom Smia), Trøgstad torg 5, Skjønhaug:  
Marit Ness Kjeve, 934 252 81  

 

Mye kan også løses over telefon – ring hvis det er noe du er usikker på.  

Produksjonssvikt   
Husk å melde fra dersom du ser at avlingene ble lavere enn det pleier. Vi ser at det er lite gras, så vi 

antar flere av dere får for lite fòr gjennom vinteren. Nå er kornet også i hus. Dersom kornavlingen er 

70 % eller under siste 5 års gjennomsnittsavling, kan du være berettiget erstatning pga 

produksjonssvikt. For gras beregnes normavling pr daa. Søknadsfrist er 31. oktober. Send e-post til 

landbruk@io.kommune.no for spørsmål. 

 

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.  
 

Lokal tilskuddsordning i Rovviltprosjektet avvikles 
Nå kan DU søke midler til oppstart eller videreutvikling av lokal og gårdsnær næringsutvikling! 

Midler til kommuner med ulverevir er tatt ut av statsbudsjettet, det vil derfor ikke bli tilført friske 

midler i 2022. Det er imidlertid fortsatt igjen midler i den lokale tilskuddsordningen, disse ønsker vi å 

få brukt i løpet av året. Det settes derfor en frist til 30. oktober 2022 for nye søknader. 

Landbruksnæringen prioriteres. Vi ønsker særlig initiativ til lokal og gårdsnær næringsutvikling 

velkommen til å søke. Søknadsfrist: 30.10.2022 

Søknader sendes via vårt elektroniske søknadssenter. Søknadsskjemaet finner du ved å trykke her.   

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Andreas Helbæk jr. på e-post: 

andreas.helbak.jr@io.kommune.no. 

https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/may-kristin-holtskog.15760.aspx
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/marit-ness-kjeve.15750.aspx
mailto:landbruk@io.kommune.no
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-19990701-0791.html
https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK156/Sknad_om_tilskuddsmidler_fra_Rovviltprosjektet
mailto:andreas.helbak.jr@io.kommune.no


Innsamling av landbruksplast november 2022 
Landbruket i Indre Østfold kommune kan levere sortert landbruksplast i løpet av november. Vi 

kommer tilbake til tidspunkt og sted senere.  
 

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 

 

Informasjonsmøte og lynmøte med Innovasjon Norge dersom du planlegger å søke for 2023:  

Investering og bedriftsutvikling i landbruket 
I samarbeid med kommunene ønsker Innovasjon Norge (IN) i Oslo og Viken landbruket velkommen 

til informasjonsmøte/lynmøte vedrørende mulighetene for bistand til ulike prosjekter. Har du planer 

om å investere i produksjonsanlegg til f. eks til korn, grønt eller husdyr, utvikle noe nytt på gården 

eller videreutvikle det du allerede driver med, så vil informasjonsmøtet være nyttig for deg. Har du 

et konkret prosjekt så kan et lynmøte være aktuelt, her vil kommunen også delta. 

Se mer informasjon her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/arrangementer/crm-

events/informasjonsmote---bedriftsutvikling-i-landbruket/?section=description 

• Informasjonsmøte: tirsdag 18. oktober kl. 10.00 – 11.00 på Teams 

• Lynmøter gjennomføres i perioden 19. - 21. oktober, kl. 09.00 – 15.00. Det settes av 20 min 

til hver. Alle som ønsker lynmøte oppfordres til å delta på informasjonsmøtet først for å få 

grunnleggende informasjon om INs virkemidler og prioriteringer for landbruket.  

Fyll ut skjemaet som du finner på denne siden her for å melde deg på til møtene. Det er viktig at alle 

feltene fylles ut. Frist for påmelding er søndag 16. oktober. 

 Møteinnkalling til alle påmeldte vil bli sendt ut etter fristens utløp. Velkommen! 

 

  

https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf
mailto:may.kristin.holtskog@io.kommune.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/arrangementer/crm-events/informasjonsmote---bedriftsutvikling-i-landbruket/?section=description
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/arrangementer/crm-events/informasjonsmote---bedriftsutvikling-i-landbruket/?section=description
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/arrangementer/crm-events/informasjonsmote---bedriftsutvikling-i-landbruket/?section=description


Kornskolen 2022-2023 
I vinter vil det igjen bli arrangert grunnleggende 

kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking 

på en økonomisk og miljøvennlig måte, i Buskerud, 

Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du 

trenger litt faglig påfyll. 

Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program i 

Buskerud, Østfold og i Akershus. Du velger selv om du reiser til Åmot, Hvam eller Øsaker. Begrenset 

antall plasser, de raskeste til å melde seg på får bli med! (Åmot – maks 70, Hvam - maks 30, Øsaker – 

maks 20)   

ARRANGØR:   Kornprogrammet i Viken, NLR Østafjells og NLR Øst  

MÅL FOR KURSET:  Kurset skal gi grunnleggende kunnskap om korndyrking med vekt på god 

   agronomi på en økonomisk og miljøvennlig måte 

MÅLGRUPPE:   Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du 

   trenger litt faglig påfyll. 

 
PROGRAM: 
Kveld 1:  JORD/JORDSTRUKTUR/JORDARBEIDING TIL KORN 

  Onsdag 23. november kl.18.00 – 21.30 
 

Kveld 2:  GJØDSLING/KALKING/GRØFTING 

  Onsdag 30. november kl. 18.00 – 21.30 
 

Kveld 3:  PLANTEVERN: UGRAS/SKADEDYR/SJUKDOMMER I KORN 

  Onsdag 7. desember kl. 18.00 – 21.30 
 

Kveld 4: SORTSVALG/VEKSTSKIFTE/HØSTKORNDYRKING 

  Onsdag 4. januar kl. 18.00 – 21.30 
 

Kveld 5:  HØSTING/TØRKING/LAGRING AV KORN - NB! Felles på Teams! 

  Onsdag 11. januar kl. 18.00 – 21.30 
 

STED: 
Kurssted Østfold: Øsaker, Sandtangen 200, 1712 Grålum  

Kurssted Akershus: Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam 

Kurssted Buskerud: Buskerud Landbruksskole Bygg H, Buskerudveien 134, 3340 Åmot 

NB! Kveld 5 blir felles på Teams. 
 

Her er mer informasjon om kurset og påmelding. Kurset koster kr. 1000,-, som betales ved 

påmelding. 

Ved spørsmål, kontakt Inga Holt, kornprogrammet.viken@bondelaget.no, 481 63 073. 

 

 

 

https://www.deltager.no/event/kornskolen_2022-2023


Klima- og miljøskole 
Ønsker du å være en klima- og miljøvennlig 

bonde, men usikker på hvordan? Vi har nå 

samlet flere aktuelle temaer i en klima- og 

miljøskole, som gir innblikk i tiltak landbruket kan sette inn for både å begrense klimautslipp og 

redusere miljøpåvirkningene. 

Samling 1:  Onsdag 26. oktober  
  Jordprøver, kalking og gjødselplan 
 

Samling 2:  Onsdag 2. november  
  Regionalt miljøprogram og miljøkrav  
 

Samling 3:  Onsdag 9. november  
  Klimakalkulator og klimatiltak i landbruket; fokus på grøfting  
 

Samling 4:  Onsdag 22. november  
  Fangvekster og jordhelse 
 

Alle samlinger er på TEAMS, kl. 19.00-21.00. Pris kr. 500,- til sammen for alle samlingene. 

For fullt program og påmelding: https://www.deltager.no/event/klima-_og_miljoskole_2022 

Ved spørsmål, kontakt Inga Holt, Kornprogrammet.viken@bondelaget.no, 481 63 073. 

 

Markedshagedyrking - webinarserie med NLR Øst i høst 
Webinarserie over 6 kvelder, retta mot småskala allsidig økologisk grønnsaksdyrking - 

markedshagedyrking - for direkte omsetning. Første kursdag er 25.10. Åpent for alle, men 

fortrinnsrett for medlemmer av NLR Øst. Påmeldingsfrist 21. oktober. 

Sjekk markedshage.no for mer informasjon og påmelding.  

 
Smaken av Indre 
Snart lanseres Smaken av Indre på hjemmesiden. Det er nå ca. 25 lokalprodusenter/utsalgssteder 

som er med. Det er fortsatt ikke for seint om du ønsker, men vær rask om du vil være med i første 

lansering.  

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 blir 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.  

Dersom det er noen som ikke har fått skjema som ønsker å være med på dette kontakt: 

kristine.hasle@io.kommune.no så får du tilsendt skjema for utfylling. 

 

 

https://www.deltager.no/event/klima-_og_miljoskole_2022
mailto:Kornprogrammet.viken@bondelaget.no
https://www.markedshage.no/nb/kalender/2022/10/webinarserie-med-nlr-ostafjells/
mailto:kristine.hasle@io.kommune.no


Ta vare på deg selv – og de rundt deg 
Mandag var verdensdagen for psykisk helse. Vi gjengir derfor gode råd fra Godt bondevett – en 

nettside for psykisk helse, og håper dere tar vare på hverandre – både i hverdagen og når det virkelig 

gjelder.  

 

 
 
 

  

https://godtbondevett.no/tipsograd/


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.  

 
Verdt å få med seg:  
Det har vært høstmarkeder i både Askim og Mysen, denne helga er det Spydeberg sin tur: 

Oktobermarked lørdag 15.oktober kl. 11-14.  

 

NIBIO:  
• Sprøyting med klopyralid kan gi rester av ugrasmidler i honning 

• Slik kan bonden vurdere beitekvaliteten i egen utmark 

• Den moderne norske poteten 

• Skal finne Europas beste vannmiljøtiltak for små jordbruksområder 

• Langsiktig samarbeid for flere og bedre norske poteter 

• Gjev råd til bonden om bruk av dronar i presisjonsjordbruk 

• Fagskoleutdanning nominert til Matprisen 2022 

• Kan presisjonsgjødsling og batteritraktorer redusere landbrukets klimagassutslipp? 

• Stor interesse for mer effektiv gjødsling 

Norsk Landbruksrådgiving, NLR:  
• Klimadrypp 

• Kurskalender  

• Mentorordninga – gratis veiledning for bønder! 

• Glyfosat - slik får vi best utnyttelse 

 

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://www.facebook.com/groups/230561071048436
https://localfood.novamanus.com/
https://www.facebook.com/events/608743330735197?ref=newsfeed
https://www.nibio.no/nyheter/sproyting-med-klopyralid-kan-gi-rester-av-ugrasmidler-i-honning
https://www.nibio.no/nyheter/slik-kan-bonden-vurdere-beitekvaliteten-i-egen-utmark
https://www.nibio.no/nyheter/den-moderne-norske-poteten
https://www.nibio.no/nyheter/skal-finne-europas-beste-vannmiljotiltak-for-sma-jordbruksomrader
https://www.nibio.no/nyheter/langsiktig-samarbeid-for-flere-og-bedre-norske-poteter
https://www.nibio.no/nyheter/gjev-rad-til-bonden-om-bruk-av-dronar-i-presisjonsjordbruk
https://www.nibio.no/nyheter/fagskoleutdanninga-baerekraftige-matopplevelser-nominert-til-matprisen-2022
https://www.nibio.no/nyheter/kan-presisjonsgjodsling-og-batteritraktorer-redusere-landbrukets-klimagassutslipp
https://www.nibio.no/nyheter/stor-interesse-for-mer-effektiv-gjodsling
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://ost.nlr.no/fagartikler/okonomi/ost/glyfosat-slik-far-vi-best-utnyttelse
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

