
 

 

 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 24/2022  
 

SMIL - Økte materialkostnader  
Vi ønsker ikke at gode SMIL-tiltak stopper opp på grunn av kostnadsøkningene.  

Skal du i gang med et tiltak du har fått innvilget tilskudd til, og materialkostnadene har økt 

sammenlignet med da du lagde kostnadsoverslag? Send en e-post til landbruk@io.kommune.no med 

oppdatert kostnadsoverslag, slik at vi kan revidere søknaden din. 

 

Tilskudd ved produksjonssvikt  
Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er 
mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt.   
 
Meld fra til kommunen 
Før du søker må du gi kommunen beskjed om skaden, slik at vi har mulighet til å kontrollere arealet 

på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises. Sammenhengen mellom skade og klimatiske forhold 

må nemlig dokumenteres. Kommunens feltkontroll vil også kunne avdekke andre skadeårsaker, som 

f.eks. ugras eller plantesykdommer.    

Send e-post til landbruk@io.kommune.no. Meldingen skal inneholde opplysninger om anslått areal, 

sort, skadeårsak m.m. Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet.  

Endringer fra jordbruksforhandlingene 2022  
Etter årets jordbruksoppgjør kommer det flere endringer i tilskuddsordningen fra årets 
søknadsomgang: 

o Alle satser økes med 15 %  
o Taket på tilskudd i vekstgruppene frukt, bær, potet og grønnsaker heves til 1,5 millioner. For 

andre vekstgrupper er taket fortsatt 750 000 kroner. 
o Vinterskade frukttrær: Forskriften skal justeres slik at man kan få tilskudd for følgeskader i 

flerårige vekster i mer enn 2 år 
o For grovfôr skal man også kunne ta med produksjonssvikt på innmarksbeite. Normavlinger 

vil justeres for dette. Landbruksdirektoratet skal også utrede hvordan man kan tilpasse 
avlingsnivået på foretaksnivå ved å bruke normavlinger og klimaprosent. 

Ordningen som til nå har vært regulert av to forskrifter, vil samles i én forskrift.  

 

Hønsehirse 
Vi vet at antall lokaliteter med hønsehirse også øker i Indre Østfold. Lurer du på om du har fått 

hønsehirse, ta kontakt med landbrukskontoret eller Norsk landbruksrådgivning øst. NLR vil også 

kunne bidra med veiledning for bekjempelse.  

NLR Øst Bekjempelse av hønsehirse 

Kjennetegn og nyttig informasjon om hønsehirse på Felleskjøpets sider. 

mailto:landbruk@io.kommune.no
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https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-ved-avlingssvikt?openStep=87af4add-5b11-408f-8268-cb8708683470-0
https://ost.nlr.no/fagartikler/gronnsaker/default/biologi-og-bekjempelse-av-honsehirse
https://www.felleskjopet.no/alle-artikler/alle-artikler-planteproduksjon/artikler/honsehirse-kommet-for-aa-bli/?&utm_campaign=BondensNyhetsbrevNr.9uke20_16.mai_2019&utm_content=unspecified&utm_medium=epost&utm_source=bondens_nyhetsbrev


Floghavre 
Floghavre er et alvorlig ugras i kornåkeren som lett tar overhånd. Det er varmt om dagen og 
utviklingen går veldig raskt. Det er derfor snart tid for å gå i åkeren for å se etter floghavre. Eier eller 
bruker av landbrukseiendom har plikt til å bekjempe floghavre effektivt. For floghavre vil 
Landbrukskontoret ta stikkprøvekontroller etter behov. 
 

Etter Forskrift om floghavre § 6 skal du som driftsansvarlig for en landbrukseiendom, sørge for årlig 
floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Ved kjennskap til eller mistanke om 
floghavre, skal du straks melde fra til kommunen, jf. § 3.  
 

Meldeskjema ved funn av floghavre 
Meldingen skal følges av en planteprøve - se retningslinjer for innsending av planteprøve 
Ved nye funn av floghavre skal innpakket planteprøve leveres landbrukskontoret ( via 
Innbyggertorget i Askim) så snart som mulig. Kommunen skal videresende prøven til Kimen 
Såvarelaboratoriet AS for diagnostisering. Luket floghavre skal destrueres, jfr. Forskrift om floghavre, 
§ 7. Se også informasjon hos  Mattilsynet. 
Har du spørsmål i forbindelse med kontroll og/eller bekjempelse av floghavre, ta kontakt med 
landbrukskontoret ved may.holtskog@io.kommune.no  

 
Kurs i regi av Kompetansenettverk lokalmat 

• Kurs i pølse- og påleggsproduksjon 

• Kurs i foredling av grønnsaker 

• Kurs i frukt- og bærdesserter 

 
Åpen gård i Trøgstad 
Søndag 19. juni inviterer Trøgstad bondelag, Trøgstad bygdemuseum og Trøgstad og Båstad 
menigheter til Åpen gård på Trøgstad bygdemuseum igjen. I tillegg deltar Trøgstad bygdekvinnelag, 
Gammelteknisk forening, Trøgstad bygdeungdomslag, Trøgstad helselag og Trøgstad helselag.  På 
museet kan du møte griser, kalver og høns, ri på hest, kjøre med hest og vogn, hoppe i høyet og 
være med leker og konkurranser. Du kan handle på Bondens marked, se gammelt landbruksutstyr og 
se utstillingene på museet. Dagen starter med veterantraktorparade kl. 10.50 og 
friluftsgudstjeneste. Kl. 12 vil generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, åpne 
arrangementet og aktivitetene starter. Det er gratis inngang.  

 
Fellingstillatelser 
Fellingstillatelser på rådyr, elg og hjort er sendt ut på e-post. Vi har sendt ut noen fellingstillatelser i 
brev også, men dette håper vi å unngå fremover. Om du ikke har fått fellingstillatelsen i løpet av 
neste uke, ta kontakt. Mer informasjon om registreringsrutiner og annet i årets jakt kommer 
nærmere jakta.  

 
Skogdag i Spydeberg 21. juni 
Glommen skog inviterer til skogdag i Spydeberg tirsdag 21. juni kl. 18.00-20.30 på Søndre Mørk, sør i 
Spydeberg ved Stutfosstjern. Se program for mer informasjon.  

 
Skogfond 

Husk at det snart er ferietid. Dersom du skal ha refundert fra skogfond før ferien må du ha sendt inn 
kopi av bilag innen 28.6..  Ingen utbetaling i uke 29 og 30. 
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https://www.mattilsynet.no/skjema/registreringsskjema_ved_funn_av_floghavre.21574/binary/Registreringsskjema%20ved%20funn%20av%20floghavre
http://www.kimen.no/wp-content/uploads/2016/01/RETNINGSLINJER-FOR-INNSENDING-AV-PLANTER.pdf
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567
mailto:may.holtskog@io.kommune.no
https://nofima.no/arrangementer/kurs-i-polse-og-paleggsproduksjon/
https://nofima.no/arrangementer/kurs-i-foredling-av-gronnsaker/
https://nofima.no/arrangementer/kurs-i-frukt-og-baerdesserter/
https://www.glommen-mjosen.no/contentassets/d4d9824d110143b6b0ecea4faf72b066/invitasjon-skogdag-spydeberg-21-juni.pdf


Lupiner 
Det bugner av lupiner! De er uønsket i naturen sprer og seg til stadig nye steder. Plukk så mange du 
kan, bruk dem til pynt og kast dem i RESTAVFALLET når de visner. 
 

Bemanning i sommer 
Det nærmer seg sommerferie, og enhet landbruk vil dermed være redusert bemannet. Ta kontakt 
med innbyggertorgene, 68 68 10 00, så setter de deg over til den som er på jobb. Ellers kan du sende 
e-post til landbruk@io.kommune.no.   
 
 
Nytt fra:  

NIBIO:  
• Nye funksjoner i NIBIOs Arealbarometer 

• Skal bekjempe sykdom i planter og dyr med naturlige bakterier 

• Jordsmonnkart 2.0 – oppgradert og mer brukervennlig 

• Undersøker hvilke fangvekster som egner seg best i Midt-Norge 

• Samarbeider om ny ugrashage på Campus Ås 

• Viktig å sikre kjemisk mattrygghet 

• Gråskimmelvarsel kan redusere sprøyting 

• Nye prognoser for avvirkning av skog 

• Slik kan du begrense spredning av burot 

Norsk Landbruksrådgiving, NLR:  
• Mekanisk ugrasbekjempelse – nøkkelen for å lykkes 

• Rådgivernes beste gjødslingsråd for enga 

• Markvandringer/kurs 

• Nytt regelverk for økologisk produksjon frå 25. juni 

• Økologisk korndyrking. Produksjon og bruk av eget såkorn 

 

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 
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