
 

 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 37/2022  
 

Regionale miljøtilskudd (RMP) – søknadsfrist 15. oktober 2022 
Lar du være å jordarbeide om høsten, har direktesådd høstkorn, grasdekte vannveier, grasdekte 
kantsoner, soner for pollinerende insekter, dyr som beiter i raviner, spredt husdyrgjødsel med 
stripespreder, ugrasharvet åkeren og/eller fangvekster eller andre miljøtiltak som kan utløse RMP-
tilskudd? Søknadsprogrammet for RMP-tilskudd er nå åpnet, vi håper på rekordmange søknader!  
 
Nå må du ta stilling til om hva du skal/ikke skal gjøre på jordet i høst. For å stimulere til at mest mulig 
åkerareal overvintrer i stubb har Statsforvalteren ved hjelp av Oslofjordpakka økt tilskuddssatsene 
kraftig for «ingen jordarbeiding om høsten».  Nye foreløpige tilskuddssatser for å ikke jordarbeide 
åkeren i høst er som følger:   

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

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

 

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

steg for steg. Hvis du lurer på hvilke erosjonsklasser/tiltaksklasser som er på din jord kan du sjekke i 

gårdskart fra NIBIO (erosjonsklasser og tilskuddsklasser under «andre kartlag»).  

 

NB1: Har du sådd fangvekster der du har hatt korn, belgvekster eller oljevekster, så er det 

«fangvekster som underkultur» som er riktig ordning, ikke «fangvekster sådd etter høsting». Neste 

år blir det antakelig endring på det, men i år er det slik selv om overskriftene er misvisende. 
 

NB2: Dersom du lar åkeren ligge i stubb, kan du legge til ordningen «Ingen jordarbeiding på 

flomutsatte arealer» for stubbareal innenfor 50 meter fra vassdrag der det er aktuelt. Ta kontakt 

hvis det er knotete å få til, evt. skriv en beskjed til saksbehandler i søknaden.    
 

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

RMP-søknadstips: 

• Sjekk vilkårene for hvert tiltak før du søker 

• Ha bank-id eller Min ID klart 

• Logg inn som foretak, ikke person 

• Bruk PC, ikke nettbrett 

• Sørg for god internettforbindelse 

• Mus gjør det lettere å tegne i kart 

• Kopier godkjente tiltak fra 2021 (under «tegn i kart») hvis det er relevant 

• Sjekk kartfunksjonene på venstre side – flyfoto gir god oversikt 

• Husk at mange av ordningene kan kombineres. 

• Sett av god tid, lagre underveis 

• Fram til søknadsfrist kan du endre på innsendt søknad.  

• Bruk kommentarfeltet til saksbehandler. Har du alt i stubb, skriv det. Er det noe du ikke får 
fylt inn, skriv det.  

• Kanskje veiledningsvideo fra Landbruksdirektoratet kan være til hjelp? 

• Ring oss hvis du står fast eller avtal tid for veiledning – ikke nøl med å ta kontakt! 

• (Ikke søk på tom mage      ) 

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://gardskart.nibio.no/search
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb?openStep=f67dea8b-6173-4eaa-aee4-72b517ddb0b4-1
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide


  

Vi tilstreber oss å være enda mer tilgjengelige i tiden fram mot 15. oktober, så om du ønsker hjelp 
ordner vi det. Du velger selv om du ønsker tid for telefonsamtale, videosamtale, fysisk møte på et av 
kommunens innbyggertorg. I bookingfunksjonen er det enkelt å se når det er ledig tid hos hvem. 
(Det er fortsatt mulig ringe for avtale via innbyggertorget eller e-post).   
 

Reserver tid med saksbehandler landbruk her. 
 
I uke 41, 10.-15. oktober, finner du oss følgende steder:  

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

• Frivillighetssentralen i Tomter, Hobølveien 5, Tomter 
Martin Opsahl, 457 39 323 

• Indre Østfold rådhus i Askim, Rådhusgata 22:  
Annica Svendsen, 940 107 30 

• Mysen innbyggertorg og bibliotek, Storgata 15:  
Hilde Riddervold Enger, 977 41 703 – onsdag og fredag 
Finn Frøshaug,  993 745 08 –  

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

Husk å avtale tid på forhånd slik at det ikke blir unødvendig kø.  
 

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 

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.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/
mailto:may.kristin.holtskog@io.kommune.no
https://goo.gl/maps/raq46ev43TTggQtu8
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/martin-opsahl.20249.aspx
mailto:annica.svendsen@io.kommune.no
mailto:hilde.riddervold.enger@io.kommune.no
mailto:finn.kristen.froshaug@io.kommune.no
mailto:marit.ness.kjeve@io.kommune.no
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-06-10-600
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e


  

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.  

 

Strømstøtte 
For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes 

innen 30. september 2022. Se informasjon om strømstøtte hos Landbruksdirektoratet.  

 

Tid for jordprøver 
For å utarbeide gjødslingsplan etter forskriften, så skal du ta jordprøver hvert 4.-8. år, og bruke 

analyseresultatet i gjødslingsplanen. Du kan låne jordbor på alle innbyggertorgene i kommunen 

(husk å levere tilbake!). Der får du også prøveesker. Veiledning for hvordan du tar jordprøver finner 

du her. Eurofins begynner å hente jordprøver som er levert på innbyggertorgene i slutten av 

september.  

 

Markdag om regenerativ korndyrking - Skjeberg 
Vital analyse arrangerer markvandring kombinert med foredrag om jordliv, «gratis» nitrogen» og 

regenerativ dyrking 22. september i Skjeberg (21.september på Hvittingfoss). På markdagen vil du 

lære om regenerativ korndyrking, og hvordan det kan lykkes i praksis uten plog og ugrasmidler. Nye 

metoder for jordarbeiding, som overflatekompostering, blir presentert. Ikke minst vil du få ei god 

innføring i hvordan jordas fruktbarhet kan bedres, dvs. bedre jordstruktur, mer jordliv og økt 

humusinnhold. 

Fagdagen skal gi et innblikk i den nye agronomien hvor jordlivet er i fokus, samtidig med gode 

avlinger og god plantehelse.   

Påmelding innen 16. september.  Se program og informasjon hos Statsforvalteren. 

 

Markdag – alternativer til glyfosat 
Torsdag 29. september kl. 13-16 arrangerer NMBU markdag om blant annet alternative 

ugrasmetoder og -midler, fangvekster og nye engvekster. 

 Se program og mer informasjon på NMBUs hjemmeside.  

 

Veteranpløyemesterskap 
Søndag 2. oktober kl. 13 inviterer Trøgstad bondelag til veteranpløyemesterskap på Olberg i Båstad. 

Påmelding til Børre Børresen på tlf. 906 80 754 eller e-post: borrej.borresen@gmail.com. Husk 

traktormerke, årgang og antall skjær. Nytt av året: Mulighet for øvelsespløying med kyndig 

veiledning i Haakaaskroken lørdag 1. oktober. Meld fra til Børre! 

 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag-informasjonsside
https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/2860037/uttak-jord-landbruk.pdf
https://cdnmedia.eurofins.com/european-east/media/2860037/uttak-jord-landbruk.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/09/markdag-om-regenerativ-korndyrking/
https://www.nmbu.no/events/node/45968
mailto:borrej.borresen@gmail.com


  

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://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
tel:69221090
tel:95487330

