
 

 

 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 43/2022 

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 

 

Søknad produksjons- og avløsertilskudd (PT) – frist for å endre: 29.10. 
Så lenge søknad om produksjonstilskudd er levert innen fristen kan du endre fram til 29. oktober. 

Logg deg inn via Landbruksdirektoratet.  

 

Søknad om regionalt miljøtilskudd (RMP) – frist for å endre: 29.10. 
Du kan søke eller endre allerede innlevert søknad fram til 29. oktober, men tilskuddet reduseres 

med kr. 1 000 pr dag (også ved endring). Gi beskjed til oss ved åpenbare feilføringer. 

 

https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf
mailto:may.kristin.holtskog@io.kommune.no
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/


RMP-søknadskvitteringen 
Det har vært mange henvendelser om søkere som ikke har fått kopi av søknadskvitteringen i Altinn- 

innboks. eStil- RMP og Altinn har ikke klart å kommunisere ordentlig med hverandre, slik at 

søknadskvittering ikke har kommet til innboksen i Altinn. Nå skal det være i orden!  

 

Kontroll av søknad om produksjons- og avløsertilskudd (PT) og 

regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) 2022 

Vi starter med kontroller etter at fristen for å endre søknadene har gått ut den 29. oktober. Det er 

10 % av PT-søknadene som skal kontrolleres, og 5 % av RMP–søknadene som skal kontrolleres. I 

2022 har vi mottatt 574 PT-søknader. Dvs. at 57 søknader/foretak skal kontrolleres vår eller høst. 

Antall RMP–søknader er 451(!), dvs. 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.   

 

Produksjonssvikt   
Ble avlingene lavere enn de pleier? Dersom kornavlingen er 70 % eller under av 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. 

 

Newcastelsyke hos ville duer – Mattilsynet 
Vi antar at alle som har fjørfeproduksjon som næring har fått melding om dette, men det er også 

viktig å informere innbyggere i kommunen om hvordan håndtere funn av for eksempel døde duer.  

Ring Mattilsynet på 22 40 00 00 ved funn av døde fugler. 

Generelt fraråder Mattilsynet privatpersoner fra å håndtere de døde fuglene fordi det ikke er mulig å 

vite hva som er årsaken til at fuglen døde. 

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. 

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 om Newcastlesyken finner du hos mattilsynet.no) 

Info fra Indre Østfold kommune 

  

mailto:landbruk@io.kommune.no
tel:22%2040%2000%2000
https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/newcastle-disease
https://www.io.kommune.no/aktuelt/smittsom-sykdom-funnet-hos-dode-duer.24602.aspx


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. 
 

Skal du søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt i 2022? 
I tilfeller der tap av husdyr og tamrein skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn har dyreeier 

etter søknad krav på erstatning for tap og følgekostnader. Du får mer informasjon om ordningen hos 

Statsforvalteren i Oslo og Viken. Søknadsfristen er 1. november. Har du spørsmål om utfylling av 

søknaden skal vi prøve å hjelpe deg.  

 

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://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK156/Sknad_om_tilskuddsmidler_fra_Rovviltprosjektet
mailto:andreas.helbak.jr@io.kommune.no
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/erstatning/skal-du-a-soke-om-erstatning-for-tap-av-husdyr-til-fredet-rovvilt-i-2022/
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. 

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  

 
Påmelding her innen 21. november.  

 

Mentorordninga – gratis veiledning for bønder! 
Norsk Landbruksrådgiving fortsetter tilbud om mentorordning i landbruket. Det innebærer at du 

som ny bonde gjør en avtale med en erfaren gårdbruker om å være diskusjonspartner i drifta 

gjennom ett år. Tilbudet er gratis for ny bonde, og mentor får godtgjøring for arbeidet. 

Tilbudet omfatter både tradisjonelle produksjoner og nye landbruksnæringer som Inn på tunet, lokal 

foredling m.m. Rammen er 5 møter mellom mentor og ny produsent, hvor unge bønder blir 

prioritert. 

Noe for deg? Kontakt Ole Henrik Lauritzen på e-post ole.henrik.lauritzen@nlr.no eller på tlf. 48 16 30 

87, for en prat om Mentorordningen. 

Søknadsfristen er 1. desember. 

Mer informasjon, og lenke til påmeldingsskjema finner du her. 

 

Økologisk foredling av frukt og bær – Produksjon av syltetøy og gele 
Nettkurs om økologisk produksjon av syltetøy og gelé.  

Målgruppe: Produsenter av økologiske frukt, bær og grønnsaker.  

Pris pr person kr 400,-. 

Tidspunkt: 10. november, kl. 09:00 - 12:30. Påmeldingsfrist 4. 11.  

Mer informasjon hos NOFIMA  

  

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=AMB6p2Ei3Nmgs7A6HfYP6wj9UTcv0NmctbahPaGaKZAiGD1SXOlWBd0Ec8H-EqoW0
mailto:ole.henrik.lauritzen@nlr.no
https://www.nlr.no/mentor
https://nofima.no/arrangementer/okologisk-foredling-av-frukt-og-baer-produksjon-av-syltetoy-og-gele/


Trygg foredling av grønnsaker 
Nettseminar om trygg foredling av grønnsaker.  
Målgruppe: Lokalmatprodusenter som foredler norske grønnsaker (mindre enn 10 årsverk) og 
økologiske produsenter.  
Pris pr. person kr 400,-. 
Tidspunkt: 24. november kl. 09:00 - 12:30. Påmeldingsfrist 21.11.  
Mer informasjon hos NOFIMA  

 

Økologisk produksjon av juledrikker 
Endagskurs i økologisk produksjon av juledrikker på Nofima AS, Osloveien 1, 1430 Ås 
Målgruppe: Produsenter av økologiske frukt og bær. 
Tidspunkt: 23. november, kl. 09:00 - 16:00. Påmeldingsfrist 16.11. 
Pris: Kr 1500,- pr. person inkl. lunsj og kursmateriell. 
Mer informasjon hos NOFIMA 
 

Skolehageseminaret 2022 
I skolehagen får mange barn og ungdom for første gang så et frø og se spirene vokse. Kunnskap om 

dyrking kan gi inspirasjon til seinere grønne yrkesvalg. 4. november arrangeres skolehageseminaret 

2022 i Vitenparken på Ås. Halve dagen kan også følges digitalt. Skolhageseminaret er åpent for alle, 

og er særlig relevant for skolehagelærere, formidlere, IPT-bønder og skoleledere. Mer informasjon 

og påmelding finner du HER.  

 

NIBIO:  
• Færre granbarkbiller i hele landet 

• Nye klimakart skal hjelpe kommuner å ta mer hensyn til klima og miljø 

Norsk Landbruksrådgiving, NLR:  
• Klimadrypp 

• Kurskalender – mange relevante kurs! 

• Mentorordninga – gratis veiledning for bønder! 

 

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://nofima.no/arrangementer/trygg-foredling-av-gronnsaker/
https://nofima.no/arrangementer/trygg-foredling-av-gronnsaker/
https://nofima.no/arrangementer/okologisk-produksjon-av-juledrikker/
https://www.deltager.no/event/skolehageseminaret_2022_04112022?fbclid=IwAR39DT4n4_7rP-yPQv15EHIoNnI2ASl0SEfEkr93-zlh0ypd9PC4Hlh-SIk#init
https://www.nibio.no/nyheter/faerre-granbarkbiller-i-hele-landet
https://www.nibio.no/nyheter/nye-klimakart-skal-hjelpe-kommuner-a-ta-mer-hensyn-til-klima-og-miljo
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://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

