
 

 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune uke 27/2022  
ØKT TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD  
I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. 

Nye satser er 2 500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 2 500 

kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2022. Forskrift 

om tilskudd til drenering av jordbruksjord blir oppdatert med de nye satsene.  

Les mer på statsforvalterens nettside, blant annet om behandling av søknader om tilskudd til 

drenering av jordbruksjord som er sendt inn før 1. juli. 

Kort sagt innebærer det at dersom du har søkt og fått bevilget midler til drenering, men ikke startet 

opp enda, så kan du trekke den gamle søknaden og søke på nytt med nye satser. Dersom tiltaket er 

påbegynt kan søknad og tilskuddssats dessverre ikke endres (etter §3 i dreneringsforskriften).   Vi er i 

gang med å kontakte alle det gjelder.  

Ved spørsmål kontakt martin.opsahl@io.kommune.no  Tlf. 457 39 323. 

 
TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 
Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter som økte avlinger, bedret jordstruktur og 
mindre klimagassutslipp. God grøftetilstand vil også kunne redusere avrenningen av jordpartikler og 
næringsstoffer ut i vassdragene.  
 
Foretak som eier eller leier areal som tidligere er grøftet kan søke tilskudd til systematisk grøfting, 
usystematisk grøfting for å tørrlegge mindre partier på jordet og til avskjæringsgrøfting. Det kan også 
gis tilskudd til planerte arealer som ikke tidligere er grøftet.  

 
Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadsskjema finner du her. 
Det er ingen søknadsfrist. I enkelte saker kan det det være nødvendig med en arkeologisk 
registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Hvis arealet du søker om tilskudd til 
utgjør mindre enn 100 dekar, dekker staten alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.  
Mer informasjon om ordningen kan du finne hos Landbruksdirektoratet. 

 
EKSTRAUTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD I 2022  
I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntekts- svikten for 2022. 

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skal skje i september 

Du som er produsent trenger ikke å gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen i september, fordi 

utbetalingen skal baseres på søknadsrundene i oktober 2021 og mars 2022. 

Produsenter som starter opp i 2022 vil få utbetaling i februar 2023. Ekstrautbetalingen er omtalt i 

kapittel 7.1. 

 
 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
mailto:martin.opsahl@io.kommune.no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-120-s-20212022/id2913926/?ch=7


BEREDSKAP I BEITESESONGEN 
Hva skal du som husdyreier gjøre ved funn av skadde husdyr, kadaver eller rester av kadaver, eller 

har mistanke om tap av husdyr til fredet rovvilt?   

SNO dokumenterer, kommunen informerer og bistår beitebruker, Mattilsynet har ansvar for 

dyrevelferd, næringsorganisasjonene ivaretar beitebruker og Statsforvalteren behandler søknader 

om akutte midler og eventuell skadefelling. 

Detaljert info om hva husdyreier, kommune og andre gjør ved rovdyrangrep ligger her: 

Statsforvalteren beredskapsplan 
Indre Østfold kommune beredskapsplan 

 
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 

 
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. 

 
HØRING – ØKOLOGISK HANDLINGSPLAN FOR OSLO OG VIKEN 2022-2026 
Økologisk handlingsplan skal bidra til økt etterspørsel og produksjon av økologisk mat i Oslo og 
Viken. Statsforvalteren i Oslo og Viken mottar innspill til handlingsplanen innen høringsfristen 1. 
september 2022. Les Forslag til økologisk handlingsplan 
 
 

 
 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/rovvilt/beredskap-for-rovvilthendelser/var-beredskap-for-rovvilthendelser-i-beitesesongen/
https://www.io.kommune.no/tjenester/skogbruk-vilt-og-naturforvaltning/vilt/beredskapsplan-ved-rovdyrangrep/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752
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://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
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/bcb95841a81b4b159be571d8ab17e4a3/horingsdokument---okologisk-handlingsplan-for-oslo-og-viken-2022-2026.pdf


PERIODISK AJOURHOLD AV AR5 I TIDLIGERE TRØGSTAD 
Arealressurskartet i Trøgstad-delen av Indre Østfold kommune er oppdatert. Det betyr at 

arealtallene i gårdskartet i denne delen av kommunen kan være endret.  

Det kan være lurt å se på kartet og arealtallene nå. Det er disse tallene søknad om arealtilskudd blir 

kontrollert mot ved førstkommende søknadsomgang.  

 

Se gårdskart her: https://gardskart.nibio.no  

For å se på endringer i kartet etter forrige søknadsfrist, velg Endring AR5 i 

lista på venstre side, og velg deretter det øverste valget: «Okt. 2021 – nå»  

 

Det er arealets tilstand som skal legges til grunn for klassifiseringen, ikke 

bruken av arealet. Eksempelvis skal et område som tilfredsstiller 

definisjonen for «fulldyrka jord» og kan fornyes ved pløying, registreres som 

fulldyrka, selv om det brukes til beite. 

 

Meld fra til landbruk@io.kommune.no hvis det er noe du mener er feil eller 

du reagerer på. 

 

Mer informasjon om arealressurskartet (AR5) 

På NIBIO sine nettsider kan du finne mer informasjon om kartet AR5. Det er også laget en brosjyre  

om arealressurskartet. For innmarksbeite er det laget et eget informasjonsark. 

Du kan også følge Gårdskart og Kilden på Facebook, hvor det legges ut nyttig info 

https://www.facebook.com/GardskartKilden  

 
 
MARKEDSHAGE 
For deg som kunne tenke deg å starte opp med markedshage. Det er fortsatt mulig å bli med på 
opplæringsprogrammet for markedshage i regi av Statsforvalteren. Se mer i nyhetssak på 
markedshage.no. 
 
 

SAMLING FOR INN PÅ TUNET-TILBYDERE 
13. og 14 oktober arrangerer Norges Bondelag og Inn på tunet Norge SA fagsamling for Inn på tunet-
tilbydere. Tema er Inn på tunet-tilbud for barn og unge. 
 
 

STRØMSTØTTE 
Den midlertidige ordningen med strømstøtte til aktive jordbruksforetak og veksthus er forlenget, og 

gjelder for april 2022 til mars 2023. Den nye ordningen inkluderer vanningslag, hvor støtteperioden 

gjelder for april 2022 til oktober 2022. 

Alle foretak som ønsker å motta støtte etter ny ordning må registrere seg i direktoratets systemer, 

slik at registreringer etter tidligere strømstøtteforskrift ikke videreføres. NB: Det åpnes for 

registreringer i løpet av august. (Det er ikke mulig å gjøre det før da) Info hos Landbruksdirektoratet 

 

 

https://gardskart.nibio.no/
mailto:landbruk@io.kommune.no
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5?
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2415670/NIBIO_2016_Arealressurskart-AR5.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-94877357d3e2:6950af7d60838c900cde7307d17f012b00108a7d/20180117_Innmarksbeite_enkel%20forklaring_Nibio.pdf
https://www.facebook.com/GardskartKilden
https://www.markedshage.no/nb/nyheter/2022/05/vil-du-starte-markedshage-i-oslo-eller-i-en-av-kommunene-i-viken/
https://www.bondelaget.no/kalender/ipt-fagsamling
https://www.bondelaget.no/kalender/ipt-fagsamling
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/ny-midlertidig-forskrift-om-stromstotte-fastsatt


ØKT SATSNING PÅ UNGSKOGPLEIE I 2022 
Landbruksdirektoratet har fått mulighet til å omdisponere klimamidler til ungskogpleie. Om lag 20 
mill. kroner skal gå til å styrke innsatsen og øke arealet som det utføres ungskogpleie på. I praksis vil 
midlene gi en trygghet for skogeier. Skogeier er garantert å få tildelt fastsatt tilskuddssats for 
ungskogpleie i sin kommune. Det skal ikke bli tomt for midler når ungskogpleieaktiviteten øker. 
 
Midlene skal forvaltes sammen med de ordinære NMSK-midlene til skogkultur. Kommunene 
beholder sine fastsatte retningslinjer og tilskuddssatser for ungskogpleie. Det gis ikke rom for å øke 
tilskuddsprosenten til ungskogpleie. 
 

Se statistikk for ungskogpleie på Statsforvalterens hjemmeside. 
 

Fylket vil få fylt på sine rammer for skogkultur når ungskogpleieaktiviteten tilsvarer gjennomsnittlig 
nivå for fylket de siste fem år (2017-2021). Dette følges opp av Landbruksdirektoratet utover høsten. 
Se nyhetssak hos Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 
SKOGBRANNBEREDSKAP 
FNs klimapanel beskriver at klimaendringene vil føre til mer ekstremvær fremover. Å styrke 

skogeiers evne til å begrense skogbrann blir derfor viktig. Skogbrann dekkes ikke av 

naturskadeerstatningsordningen, men kan forsikres privat. Les mer om skogbrannberedskap hos 

Landbruksdirektoratet.  
 

UTVIDET JAKTTID PÅ GRÅGÅS 
Ordinær jakttid på grågås er 10.8. – 23.12.  
Indre Østfold kommune vedtok forvaltningsplan for gås i våres, og søkte dermed utvidet jakttid på 

grågås. Forskrift for utvidet jakttid for Indre Østfold kommune m flere er nå vedtatt.  

Det betyr: 

• Jakttid på grågås for Indre Østfold kommune er 21.07.til 31.1 fra og med i år.  

• Fra og med 21. juli til og med 9. august er jakt kun tillatt i tidsrommet kl 24.00 – 10.00. Det er 
kun tillatt med jakt på aktivt drevet innmark. Det betyr arealer som slås eller høstes – ikke 
reine beiter.  

• Fra og med 1.januar til og med 31.januar er det kun tillatt med jakt på aktivt drevet innmark. 
Det betyr arealer som slås eller høstes – ikke reine beiter. Ingen tidsbegrensning.  

 
Vi har også søkt Fylkeskommunen om fortsettelse av 15 dagers tidligere jaktstart på kanadagås, men 
ikke fått svar enda. 
 

FREMMEDE ARTER - HAGERØMLINGER 
I Indre Østfold kommune er plantene kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks, lupin, parkslirekne og 
kanadagullris de største truslene mot biologisk mangfold. Indre Østfold kommune har fått tildelt 
midler til bekjempelse av kjempespringfrø og kjempebjørnekjeks fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. 
Arbeidet med årets bekjempelse er i gang. Midlene er fordelt på flere bekke-/elvestrekninger i 
kommunen:  
Kjempespringfrø:  

• Hæra fra Båstad til Kallaksjøen 

• Frøshaugbekken inkl. Strønes naturreservat fra Skjønhaug Renseanlegg til Øyeren 

• Finnestadbekken fra Eidsberg stasjon til Rakkestadveien 

• Moenbekken fra Slitu til Slitu naturreservat 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/Sider-skjult-i-menyen/arkiv-skogfondregnskap-og-statistikkoppgaver-for-oslo-akershus-buskerud-og-ostfold/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skjulte-artikler/okt-satsning-pa-ungskogpleie-i-2022/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/skogbrann
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/skogbrann
https://fagus.no/wp-content/uploads/2021/01/FAGUS_Faktaark_Kjempespringfro_2020_.pdf
https://fagus.no/wp-content/uploads/2020/12/FAGUS_Faktaark_Kjempebjornekjeks.pdf
https://fagus.no/wp-content/uploads/2021/01/FAGUS_Faktaark_Lupin_2020.pdf
https://fagus.no/wp-content/uploads/2017/08/FAGUS_Faktaark_Parkslirekne.pdf
https://fagus.no/wp-content/uploads/2021/01/FAGUS_Faktaark_Kanadagullris_2020.pdf


• Loskabekken mellom Hobøl og Vestby 

• Hobølelva fra Mjær til Elvestad, inkl. sidebekker 

• Hyllibekken fra Spydeberg sentrum til Glomma 

• Bølibekken i Trømborg 
Kjempebjørnekjeks:  

• Hæra fra Mysen sentrum til Glomma + enkeltforekomster 

I tillegg har vi flere SMIL-prosjekter i gang for å supplere bekjempelse av forekomster som 

kommunen mangler finansiering til.  Så, selv om Indre Østfold kommune har flere prosjekter i gang, 

så har vi ikke mulighet til å håndtere alle forekomstene av de ulike uønskede plantene.  

For å få oversikt og finne ut hvor plantene kommer fra er vi avhengig av hjelp til å kartlegge. Derfor 
har vi laget et enkelt meldingsskjema for noen av de fremmede artene vi vet er utbredt i kommunen. 
Vi er også avhengig av at dere som er innbyggere gjør det dere kan for å hindre spredning av 
hageplanter:  

• Å legge igjen hageavfall i naturen anses som forsøpling og er forbudt etter 

forurensningsloven. Hageavfall skal derfor leveres på avfallsstasjon. De mest skadelige 

fremmede artene som ikke dør ved kompostering, må puttes i sekker og leveres til 

forbrenning som restavfall på avfallsmottak. Bare slik kan man være sikker på at artene ikke 

spres. Dette gjelder spesielt for kjempespringfrø, parkslirekne, kjempebjørnekjeks, hagelupin 

og russesvalerot. 

• Kanadagullris er i sterk fremmarsj på skrotarealer, beiter og langs bekker i Indre Østfold. 

Legg merke til hvor det står blomster de neste ukene, og legg en plan for bekjempelse!  

• Kjempespringfrø, lupiner og kanadagullris er vanlig i mange hager – de bør destrueres og 

erstattes med stauder som ikke sprer seg.  

• Plukk, slå eller luk bort det du kan før det tar overhånd!  

• Vi setter stor pris på om du gjør en innsats også utenfor egen hage! Samle plantene i blanke 

søppelsekker. Hos innbyggertorgene kan du få dugnadsklistremerker slik at du kan levere 

sekkene gratis hos Indre Østfold Renovasjon.  

• Meld fra om du finner områder med kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks, parkslirekne eller 

hønsehirse i meldingsskjema! 

Les om fremmede arter på kommunens hjemmeside.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK447/Melding_om_kjempespringfr_kjempebjrnekjeks_eller_hnsehirse
https://skjema.io.kommune.no/skjema/IOK447/Melding_om_kjempespringfr_kjempebjrnekjeks_eller_hnsehirse
https://www.io.kommune.no/tjenester/skogbruk-vilt-og-naturforvaltning/naturmangfold/fremmede-arter/


ØNSKER TESTOMRÅDER FOR EROSJONSSIKRING 
Vannområdene Øyeren og Leira-Nitelva deltar i et erosjonssikringsprosjekt i samarbeid med NIBIO 

og Viken Fylkeskommune. Har du landbrukseiendom innenfor vannområde Øyeren med områder 

langs elv/bekk hvor det er behov for erosjonssikring, og du er interessert i å delta i et prosjekt med å 

teste ut naturbaserte løsninger for dette? Ta kontakt med oss via landbruk@io.kommune.no.  

Forslag til områder skal sendes videre til NIBIO hvor de blir vurdert for befaring før det besluttes 
hvilke områder som skal benyttes som testområder. 

 
DE VIKTIGE MELLOMROMMENE I JORDBRUKSLANDSKAPET 
Det norske jordbrukslandskapet har stor betydning for matproduksjon og beredskap. Innimellom 

åkerlappene ligger det imidlertid små arealer som også har stor betydning for helheten! Som eier og 

driver av landbrukseiendom har du et stort ansvar for å ta vare på disse mellomrommene: 

bekkekanter, veikanter, åkerholmer, åkerdeler, skogkanter, frittstående trær, gårdsdammer, 

villenger mm. Dette er hverdagslandskap som er svært viktig for blomster, insekter, fugler og vilt. 

Men, det er også en spredningskorridor for uønskede arter, derfor er det viktig og lurt å følge med 

på hva som gror på arealene som ikke er i bruk.  

Les nyhetssak hos NIBIO om jordbrukslandskapets mellomrom og bli inspirert i digital fortelling 

publisert av NIBIO Landskapsovervåking.   

 
BEHOV FOR EKSTRA BIL I SOMMER? 
Trenger du bil av og til, så er bilordningen i vår kommune en god løsning. Du kan enkelt leie elbiler til 

ulike formål, ved å laste ned en app til din telefon. Les mer om bilordningen på hjemmesiden vår 

I hele juli får du nå leie bil til 30% rabatt og bilene er tilgjengelig hele døgnet. Book ønsket bil rett i 
appen og bruk kampanjekode: INDRE2022.  

 
FERIEAVVIKLING 
Det nærmer seg sommerferie. Kontakt oss via landbruk@io.kommune.no eller ring innbyggertorget 

dersom du trenger raskt svar.   

OBS! I uke 29 og 30 gjøres det ingen utbetalinger i skogbruksordningene. På grunn av 

feriestengning hos Landbruksdirektoratet, så vil utbetalinger til SMIL- og dreneringstilskudd som 

attesteres hos oss i uke 28, 29, 30 og 31 tidligst bli utbetalt onsdag 10. august.  

 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 
 

  

mailto:landbruk@io.kommune.no
https://www.nibio.no/nyheter/mellomrommene-i-jordbrukslandskapet
https://storymaps.arcgis.com/stories/9bf3117cd1a5465fb6c0a51bc66e230a
https://storymaps.arcgis.com/stories/9bf3117cd1a5465fb6c0a51bc66e230a
https://www.io.kommune.no/tjenester/reservering-leie/lei-en-elbil/lei-en-elbil.16941.aspx
mailto:landbruk@io.kommune.no


Nytt fra:  

NIBIO:  
• Hva forteller plantene om naturen rundt oss? 

• Skal gjøre melk mer bærekraftig – NB: regnestykket for norsk melkeproduksjon ser veldig bra ut! 

• Sannsynlig at vi har genredigert mat på bordet innen få år 

• Meldinger i VIPS – verktøy for bedre kontroll 

• Mellomrommene i jordbrukslandskapet 

Norsk Landbruksrådgiving, NLR:  
• Fagmøte om praktisk bruk av presisjonsutstyr 

• Vanning til korn, potet og gras - når og hvor lønner det seg 

• Markvandringer/kurs 

• Reisebrev: Jordhelsetur til England 

 

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://www.nibio.no/
https://www.nibio.no/nyheter/hva-forteller-plantene-om-naturen-rundt-oss
https://www.nibio.no/nyheter/skal-gjore-melk-mer-baerekraftig
https://www.nibio.no/nyheter/sannsynlig-at-vi-har-genredigert-mat-pa-bordet-innen-fa-ar
https://www.nibio.no/nyheter/meldinger-i-vips--verktoy-for-bedre-kontroll
https://www.nibio.no/nyheter/mellomrommene-i-jordbrukslandskapet
https://www.nlr.no/kalender/2022/07/vest/fagmote-om-praktisk-bruk-av-presisjonsutstyr
https://www.nlr.no/kalender/2022/07/vest/fagmote-om-praktisk-bruk-av-presisjonsutstyr
https://www.nlr.no/fagartikler/grovfor/vanning/korn/vanning-til-korn-potet-og-gras-nar-og-hvor-lonner-det-seg
https://ost.nlr.no/kalender
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/ost/2022/reisebrev-jordhelsetur-til-england
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

