
 

 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 39/2022  

 

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. Det er lurt å søke tidlig, 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.  
 

Elektronisk søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet. 
 

Regionale miljøtilskudd (RMP) – søknadsfrist 15. oktober  
Lar du være å jordarbeide i høst, 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? Da kan du søke om RMP-tilskudd - vi håper på rekordmange søknader i år!  
 
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»).  

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 
 

NB1: Dersom du lar åkeren ligge i stubb, kan du legge til ordningen «Ingen jordarbeiding på 

flomutsatte arealer» for alt stubbareal innenfor 50 meter fra bekker (selv om det ikke er flomutsatt). 

Det er litt knotete å tegne inn i kart, hvis du ikke får det til kan du skrive det i en beskjed til 

saksbehandler i søknaden.    
 

NB2: 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. 
 

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

 
  

Aktuelt for de 

fleste med 

stubb! 

15. oktober er frist for både produksjonstilskudd og RMP-tilskudd. Vi minner om at det er to helt 

uavhengige ordninger (som likevel skal stemme overens), og at vi ikke klarer å følge med på hvem som 

har søkt og ikke. 

 

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


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      ) 

 

Søknadsveiledning produksjonstilskudd og RMP-tilskudd 
Ønsker du veiledning og hjelp med søknadene, så er det bare å ta kontakt! 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. Husk å avtale tid på forhånd slik at det ikke blir unødvendig 
kø. Ta med bank-ID (eller lignende) for å logge inn! 
Reserver tid med saksbehandler landbruk her. 
 
Du finner du oss på følgende steder fram til 14. oktober:  
Spydeberg innbyggertorg og bibliotek, Stasjonsgata 35: 

 May Holtskog, 940 10 729 
 Uke 40: 3.-7. oktober 
 Uke 41: 10.-14. oktober 

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

Uke 40: torsdag 6.10 og fredag 7.10. 
Uke 41: 10.- 14. oktober 

Indre Østfold rådhus i Askim, Rådhusgata 22, Askim:  
Annica Svendsen, 940 10 730 
Uke 40: mandag 3.10 og torsdag 6.10. 
Uke 41: 10.-13. oktober 

Mysen innbyggertorg og bibliotek, Storgata 15, Mysen:  
Hilde Riddervold Enger, 977 41 703  
Uke 40: onsdag 5.10. og fredag 7.10. 
Uke 41: onsdag 12.10 og fredag 14.10.  
Finn Frøshaug,  993 745 08  
Uke 40: torsdag 6.10. 
Uke 41: mandag 10.10., tirsdag 11.10. og torsdag 13.10. 

Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek (Møterom Smia), Trøgstad torg 5, Skjønhaug:  
Marit Ness Kjeve, 934 252 81  
Uke 40: Høstferie (stort sett tilgjengelig på e-post/sms) 
Uke 41: 10.-14. oktober 

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide
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://goo.gl/maps/raq46ev43TTggQtu8
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/martin-opsahl.20249.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/annica-svendsen.15801.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/hilde-riddervold-enger.15269.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/finn-froshaug.15270.aspx
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/marit-ness-kjeve.15750.aspx


Disse regionale miljøkravene gjelder 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 

Regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken fra 2023 
Vi informerer mer om dette senere, men etter flere års arbeid, tre offentlige høringer og dialog med 
eksterne aktører, har Statsforvalteren bestemt nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og 
Viken. Alt jordbruksareal i Indre Østfold kommune kommer i miljøkravsone 2. De nye miljøkravene 
er ikke publisert i Lovdata, men du finner dem på statsforvalteren i Oslo og Viken sin hjemmeside  

 
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. Gammel registrering for desember 2021 til mars 2022 videreføres 
ikke. Du må sende inn NY registrering innen 30. september for å få støtte for perioden april 2022 
til juni 2022! Les hvordan du går fram på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Kontaktpersoner hos 
oss: May Holtskog og Annica Svendsen 

  

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://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-06-10-600
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionale-miljokrav/regionale-miljokrav-for-jordbruket-i-oslo-og-viken-er-na-bestemt/
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


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 % 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. 

Smaken av Indre 
Vi vil snart lansere Smaken av Indre på hjemmesiden, 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. Men det kan gjerne være flere før vi lanserer den. 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. 

 

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.  

Kurs: Autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler 
Norsk Landbruksrådgiving arrangerer i høst grunnkurs for autorisasjonsbevis for bruk av 

plantevernmidler. Kursstart er 1. november og påmeldingsfristen er 15. oktober. Teoridagene vil 

foregå på Teams, men praksisdagen og eksamen blir fysisk samling. Mer informasjon om dager, og 

link til påmelding finner du på NLRs hjemmeside. I høst blir det kun grunnkurs. Trenger du 

oppdateringskurs vil dette bli tilbudt til våren, eller du kan ta det digitalt via Mattilsynet.no. 

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. 

mailto:landbruk@io.kommune.no
mailto:kristine.hasle@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://ost.nlr.no/kalender/2022/11/ost/autorisasjon-plantevern-h%C3%B8st2022
https://www.io.kommune.no/tjenester/skogbruk-vilt-og-naturforvaltning/vilt/rovviltprosjektet/
mailto:andreas.helbak.jr@io.kommune.no


Innovasjon Norge - søknader 2023 
De som planlegger å søke investeringsmidler eller etablerertilskudd fra Innovasjon Norge (IN) i 2023 

kan delta på digitalt informasjonsmøte 18. oktober. Klokkeslett er ikke fastsatt, men det vil bli gjort 

opptak av møtet, slik at det kan sees i etterkant. 

Det vil også i år bli gitt tilbud om å være med på en digitalt speed-date, der du kan lufte dine planer 

med representant fra IN og kommunens saksbehandler. Disse er planlagt i tidsrommet 19. til 21. 

oktober.  

Vi vil gi fyldigere informasjon i neste nyhetsbrev eller du kan lese på IN sin hjemmeside. Meld gjerne 

din interesse allerede nå til finn.froshaug@io.kommune.no. 

Fristen for å søke midler hos Innovasjon Norge er 1. februar, men vi ønsker at søknadene registrert 

og sendt elektronisk i Innovasjon Norge sin søkemodul innen 1. desember.  

Følgende endringer gjelder fra 2023: 

• Tilskuddssatsen økes til 40% (i praksis vil den være lavere) 

• Øvre tilskuddsgrense økes til kr 3,5 mill. 

• Gjødsellager m/topp - maks kr 200 000,- 

• Svin – kan utvide til konsesjonsgrense 

• Fjørfe - investeringsmidler kan gis til bønder med kontrakter 

 

Elgjakt 
Elgjakta startet 25.september, men de fleste jaktlagene starter opp 5. oktober og helgen etter.  

I år er det noe usikkerhet om hvordan bestanden ser ut rundt omkring, da vi opplever ganske store 

forskjeller lokalt. For deg som er generelt interessert i hjorteviltforvaltning anbefaler vi 

https://www.hjortevilt.no/  

 

Skader forårsaket av hjortevilt 
Viltforvaltningen ønsker bedre kunnskap om skader forårsaket av hjorteviltet i kommunen. Vi har 

etablert et digitalt skjema som vi håper de som opplever skader i landbruket fyller ut. I 2023 skal 

kommunal målsetting for hjortevilt evalueres og revideres, og vi ønsker derfor mest mulig kunnskap 

om skadenivået. Skjemaet ligger her: 

https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK536/Registrering_av_skader_forrsaket_av_hjortevilt 

Ta kontakt med Pål Sindre om det er noe uklart eller annet.  

 

  

mailto:finn.froshaug@io.kommune.no
https://www.hjortevilt.no/
https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK536/Registrering_av_skader_forrsaket_av_hjortevilt
https://www.io.kommune.no/booking-saksbehandler/landbruk/pal-sindre-svae.15765.aspx


Verdt å få med seg:  

Solceller i landbruket (OBS – svært kort varsel) 
Torsdag 29. september kl. 18 arrangeres det informasjonskveld om solceller i landbruket på Nordre 

Brevig gård, Brevigveien 224 i Enebakk (ved Lyseren).  

Ole-Martin Håtveit, daglig leder fra Solenergi Norge AS, informerer om solcelleanlegg for landbruket 

og bedrifter. Det er nylig installert anlegg på Nordre Brevig gård. Det er selvsagt rom for spørsmål og 

se på hvordan anlegget er montert. Ta på klær etter vær.  

 
ØKOUKA (OBS – kort varsel) 
ØKOUKA feirer mangfoldet innen norsk økologisk matproduksjon og landbruk gjennom formidling av 
råvarer, kunnskap og inspirasjon. Hvert år i UKE 39 finner du flere hundre arrangementer i hele 
landet fra jord til bord. Siste innspurt i helga, programmet for Østfold finner du her:  
https://www.okouka.no/_files/ugd/66feea_7d8dbb1dcbcb4d5ca77206f88616f809.pdf  

 

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! 

 
Markvandringer Karbon Agro 
Bli med på markvandringer med Norsk landbruksrådgivning og oppdater deg på jordhelse, 

fangvekster, direktesåing og etablering av høstkorn. Markvandringene er en del av Karbon 

Agroprosjektet, som er finansiert av Landbruksdirektoratet:  

• Markvandring fangvekster 

Tid og sted: 11 oktober, kl. 16:30 - 18:30, Fugleleiken Turparkering, Lundebygata, 1640 Råde 

Program:  

o Dyrkingsteknikk for fangvekster 

o Fangvekstenes biomasse og næringsforvaltning 

o Skadedyr og nyttedyr 

• Markvandring etablering av høstkorn og fangvekster 

Tid og sted: 12 oktober, kl. 16:30 - 18:30, Hølandsveien 1486, 1960 Løken 
 Program:  

o Ulike metoder for etablering av høstkorn 

o Resultater fra direktesåingsforsøk 2022 

o Skadedyr og nyttedyr 

o Dyrkingsteknikk for fangvekster og resultater så langt fra felt 

 
  

https://www.okouka.no/_files/ugd/66feea_7d8dbb1dcbcb4d5ca77206f88616f809.pdf
mailto:borrej.borresen@gmail.com


NIBIO:  

• Kan presisjonsgjødsling og batteritraktorer redusere landbrukets klimagassutslipp? 

• Nytt europeisk verktøy for varsling av skadegjørere 

• Bedre lagring skal gi norsk potet hele året 

• 90 år med forskningshistorie 

• Funn av naturlige plantegifter i urtete 

• Kartlegger biokullets kjemiske egenskaper 

• Plommeviklar og plommeveps har ført til store tap i år 

• Fremtidens urbane landbruk går i kretsløp 

• Så engplanter med ulike egenskaper 

• Bærekraftig matproduksjon krever lokal og gradvis tilpassing 

• Har trua på norske bjørnebær 

• New digital plant health project opened in Malawi 

• Småkryp i rampelyset – fra skrekk til nytte 

 
Norsk Landbruksrådgiving, NLR:  
• Klimadrypp 

• Kurskalender  

 

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.nibio.no/nyheter/kan-presisjonsgjodsling-og-batteritraktorer-redusere-landbrukets-klimagassutslipp
https://www.nibio.no/nyheter/nytt-europeisk-verktoy-for-varsling-av-skadegjorere
https://www.nibio.no/nyheter/bedre-lagring-skal-gi-norsk-potet-hele-aret
https://www.nibio.no/nyheter/90-ar-med-forskningshistorie
https://www.nibio.no/nyheter/funn-av-naturlige-plantegifter-i-urtete
https://www.nibio.no/nyheter/kartlegger-biokullets-kjemiske-egenskaper
https://www.nibio.no/nyheter/plommeviklar-og-plommeveps-har-fort-til-store-tap-i-ar
https://www.nibio.no/nyheter/fremtidens-urbane-landbruk-gar-i-kretslop
https://www.nibio.no/nyheter/sa-engplanter-med-ulike-egenskaper
https://www.nibio.no/nyheter/baerekraftig-matproduksjon-krever-lokal-og-gradvis-tilpassing
https://www.nibio.no/nyheter/har-trua-pa-norske-bjornebaer
https://www.nibio.no/nyheter/new-digital-plant-health-project-opened-in-malawi
https://www.nibio.no/nyheter/smakryp-i-rampelyset--fra-skrekk-til-nytte
https://ost.nlr.no/fagartikler/klima/ost/klimadrypp
https://ost.nlr.no/kalender
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

