
 

 

 

Landbruksinfo fra Indre Østfold kommune 46/2022 

Regionale miljøkrav fra 2023 – hva lurer du på?  
Fra 2023 blir det nye regionale miljøkrav for alt jordbruksareal i Indre Østfold kommune. Formålet 

med miljøkravene er å redusere avrenning av jordpartikler og næringsstoffer. Forskriften vil gjelde 

for arealer og driftsformer med erosjonsfare, eller som drenerer dit det er utfordringer med 

vannmiljømålene – i praksis gjelder det jordbruksarealene i hele Østfold og store deler av Akershus. 

Du kan lese innholdet i miljøkravene på hjemmesiden vår. 

Vi har stor forståelse for at det blir stor omveltning for noen av dere, mens det for andre ikke vil gi 

noen særlige endringer i driftsopplegg. Nå er miljøkravene her, det blir likt for alle i hele kommunen 

- vi må gjøre det beste ut av det.  

Sammen med vannområdene og kommunene i Østfold og Statsforvalteren i Oslo og Viken planlegger 

vi informasjonsmøter gjennom vinteren om blant annet de nye miljøkravene, før vekstsesongen 

2023. For å være best mulig forberedt spør vi deg: 

Hva lurer du på om de nye kravene? Hva er uklart? 

 

Vi håper du kan bidra (anonymt) i dette skjemaet: https://forms.office.com/r/evfVuD9Sz3 

 

Det er også mulig å sende spørsmål på e-post til landbruk@io.kommune.no  

 

Utbetaling av SMIL-midler og dreneringsmidler  
De siste ukene har det strømmet til med SMIL-søknader, så nå er vi helt tomme for midler for i år. Vi 

har noen søknader som ikke er behandlet enda, men takket være ekstra tildeling fra Statsforvalteren 

skal vi klare å få de fleste av dem gjennom før systemet stenger i desember.  

Vi har i år innvilget 5,2 millioner kroner til store og små SMIL-tiltak, som dermed bidrar til å redusere 

avrenning av partikler og næringsstoffer til bekker og elver, redusere utslipp fra landbruket, bedre 

biologisk mangfold og ta vare på kulturminner.  

Har du fått innvilget SMIL-midler til et tiltak og er ferdig med prosjektet, ber vi om at du sender inn 

utbetalingsanmodning så fort som mulig, senest innen 5. desember. Det gjør du ved å logge deg inn 

hos Landbruksdirektoratet. Der skal du kunne finne vedtaket ditt, og kan sende inn 

utbetalingsanmodning derfra.  

Det samme gjelder utbetaling etter gjennomførte dreneringstiltak. Logg deg inn hos 

Landbruksdirektoratet og finn saken din der.  

 

https://www.io.kommune.no/aktuelt/nye-regionale-miljokrav-i-landbruket-fra-2023.24724.aspx
https://forms.office.com/r/evfVuD9Sz3
mailto:landbruk@io.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?openStep=9bd67683-82ff-41db-b03a-c841ef7b40e1-3
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord?openStep=3497a693-200a-4e7a-a532-861685b839a9-3


Introduksjon til klimakalkulator og klimaarbeid    
Sammen med Østfold bondelag og Norsk Landbruksrådgiving ønsker vi velkommen til kurskveld med 

introduksjon til klimaarbeid i landbruket og landbrukets klimakalkulator. Møtet blir på Bøndenes hus 

i Askim mandag 28. november kl. 18.30-21.30. Her får du vite mer om klimakalkulatoren og prøve 

deg litt i din egen klimakalkulator. Kalkulatoren er viktig for å få tallfestet både karbonbinding og 

utslipp i Norge, og er en del av Landbrukets klimaplan for 2025-2030. I løpet av 2025 skal alle 

gårdsbruk i Norge ha en egen klimaberegning og ha fått tilbud om klimarådgiving. Klimatiltak i 

landbruket ofte både økonomisk og agronomisk gunstig, i tillegg til å redusere utslipp og binde 

karbon!  Vel møtt!  

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.  

Tilsvarende møte arrangeres tirsdag 29. november på Bøndenes hus i Råde.  

Se også nyhetssak hos Østfold bondelag 

 

Gjødsling av korn i 2023 
NLR arrangerer gratis webinar for deg som er kornbonde torsdag 24. november kl. 19-20!  

Påmelding her.  

Rett mengde gjødsel... 

Vi tar for oss gjødslingsplanlegging, bruk av organisk gjødsel, vurderinger rundt strategier for 

handelsgjødsel til korn og gjødslingsstrategier for vår- og høstkorn. Ingvild Evju, rådgiver i NLR Viken, 

og Bjørn Inge Rostad, rådgiver i NLR Øst, tar for seg temaet. 

... på rett sted 

Med presis tildeling sikrer du at gjødsla kommer dit den gjør mest nytte for seg. Åsmund Langeland, 

rådgiver i NLR Innlandet, viser hvordan styrefiler til din gjødselspreder sikrer optimal utnyttelse av en 

kostbar innsatsfaktor. 

Det blir gjort opptak av webinaret, så dersom du ikke har anledning til å se det direkte, vil du finne 

opptaket og annen nyttig info på nlr.no/korn i etterkant av møtet. 

Dette webinaret er en del av en webinarserie for deg som kornbonde og andre korninteresserte som 

arrangeres denne høsten og vinteren. 

 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=AMB6p2Ei3Nmgs7A6HfYP6wj9UTcv0NmctbahPaGaKZAiGD1SXOlWBd0Ec8H-EqoW0
https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/velkommen-til-klimakveld
https://ost.nlr.no/kalender/2022/11/default/slik-gjodsler-vi-kornet-i-2023
https://online3.superoffice.com/Cust26758/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-pdQQsTWp
https://www.nlr.no/korn


Inntektsmåling i jordbruket - med Ola H. Grytten 
Tirsdag 29. november kommer Ola Honningdal Grytten til Auditoriet på Fjellheim i Spydeberg! 

Han var leder av ekspertutvalget for måling av inntekt i jordbruket, som i oktober leverte sin 

innstilling. Utvalget har vurdert grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i 

jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Grytten kommer til Spydeberg for å fortelle mer om 

ekspertutvalgets arbeid og konklusjoner.  
 

Arrangementet starter kl. 19.30 og finner sted på Fjellheim i Spydeberg, Stasjonsgata 23.  

Det blir kaffe og lett servering.  

Spydeberg bondelag er arrangør, og håper så mange som mulig kommer for å høre! 

Se facebookarrangement på Spydeberg bondelags side.  

 

Fagdag: Karbon Agro 
1. desember arrangerer NLR Øst en fagdag som avslutning i prosjektet Karbon Agro 

Tidspunkt: kl. 9 til 15.40 

Sted: Vitenparken, Ås   Pris: kr 350,- pr pers. 

Påmelding innen 21.november. 

Program: 

Hva har jordliv å si for jordhelse? Erik Joner, NIBIO 

Hva er Karbon Agro? Maren Holthe, NLR Øst 

Jordhelse - på dagsorden i Norge og EU Ola C Rygh, Landbruksdirektoratet 

Paneldebatt med pilotbønder med muligheter for spørsmål fra salen 

Karbon Agro, en metode i fremtidens matproduksjon? Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag 

Hvem er Karbon Agro for? Else Villadsen, NLR Øst 

Learn from my mistakes 
Tom Martin, planteprodusent fra England 
(foredrag på engelsk) 

 

Sjekk NLR Østs hjemmeside. Les mer om prosjektet her. 

 

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. 

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for ordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge regionalt. Det gis økonomisk støtte over 

jordbruksavtalen. 

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. 

https://www.facebook.com/events/432666699034980?ref=newsfeed
https://online3.superoffice.com/Cust26758/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-1RkypgTu
https://ost.nlr.no/kalender/2022/12/ost/fagdag-karbon-agro
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/ost/2022/velkommen-til-karbon-agro-fagdag
mailto:ole.henrik.lauritzen@nlr.no
https://www.nlr.no/mentor


SKOGBRUK - Siste frister for refusjonskrav fra skogfond i år 
25.11.:  Frist for skogeier å søke om tilskudd til tettere planting (nyplanting høst og   

 suppleringsplanting høst) 

01.12.: Frist for å sende refusjonskrav MED TILSKUDD til utbetaling. OBS: Etter dette kan  

 det kun utbetales refusjonskrav uten tilskudd. 

24.12.: Frist for å sende refusjonskrav (uten tilskudd) til utbetaling i år.  
 

Logg inn i skogfondsystemet. Der finner du saldoen din og får tilgang til egen skogfondkonto! 
Her kan du lese mer om skogfond.  
 

HJELP hvordan bruker jeg skogfond på nett? 
Under finner du linker til hjelpevideoer for at du lettere skal bruke den elektroniske 

skogfondsløsningen. 

• Innlogging på skogfond  

Viser hvordan man logger inn i skogfond på nett – steg for steg: 

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1159.guide 

• Registrere refusjonskrav  

Video som viser hva en skogeier skal gjøre når han skal registrere et refusjonskrav i skogfond 

på nett: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1112.guide 

• Tiltak fra entreprenør/andelslag 

Video som viser hvordan man henter tiltak fra entreprenør/andelslag. Du slipper å scanne og 

laste opp faktura. Den finner du her allerede. Gjelder faktura fra Viken skog og Mjøsen 

Glommen Skog: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1140.guide 

• Registerer/endre bankkontonummer til skogeier 

Video som viser hvordan skogeier kan endre/registrere bankkontonummer i Skogfond på 

nett. NB! Dette kan ikke kommunen endre og skogeier må selv oppdatere dette: 

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1163.guide 

 

Klimasmart skogbruk  
«Lær å bruke skogfond – smart for 
lommeboka di, skogen og klimaet»  
 

Tilbud om kurs i skogfond til skogeiere i skogregion 5, Østfold, Enebakk og Follo. 
I samarbeid med Skogselskapet tilbyr kommunene alle skogeierne i skogregionen et kurs i skogfond, 
i form av et 2 timers gratis webinar på kveldstid. Målet er økt aktivitet i skogen og bruk av skogfond.  
 
Tidspunkt: Onsdag 7. desember, kl. 18:00 – 20:00, på Teams 
 

• Smart bruk av skogfond  

• Tiltak med direkte og indirekte klimaeffekt  

• Lær å bruke skogfond.no  

• Lær å levere refusjonskrav digitalt  

• Nyttige ressurssider 
 

Klikk her for påmelding, innen tirsdag 6. des. 

Kontakt Skogselskapet  
Håvard Midtskogen (hm@skogselskapet.no)  / Snorre Synnestvedt (sjs@skogselskapet.no) 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/om-skogfond/skogfond-og-skogfondkonto
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1159.guide
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1112.guide
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1140.guide
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1163.guide
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=52NmoVv3YEapLuiFzrgzGMBa4w-c5wFJm74so2QXnKlUNFU1Q0JFUzA3RzUzVzJXOFE1VlM5RVgyRC4u
mailto:hm@skogselskapet.no
mailto:sjs@skogselskapet.no


Lokalmat – flere kanaler for både kjøp og salg   
• REKO-ringen Mysen/Askim  - neste utleveringsdato i Askim er 29.11. 

• Ny app for lokalmat: LocalFood – aktuelt for både forbrukere og produsenter  

• Kjøp rett fra bonden! Flere produsenter selger produkter selv, følg med på facebook.    

• Bruk de lokale kafeene og nisjebutikkene! Flere selger lokalmat eller bruker lokale råvarer.   
 

Aktuelle kurs og seminar: 
• 23. november:  Bygg i tre – med ombruk av materialer, digitalt 
• 23. november:  Digitalt kurs i økologisk produksjon av juledrikker 
• 24. november:  Gjødsling av korn 2023 – NLR, gratis webinar 
• 24. november:  Trygg foredling av grønnsaker – digitalt kurs 
• 28. november:  Velkommen til klimakveld – klimaarbeid og klimakalkulator 
• 29. november:  Inntektsmåling jordbruket m/ Ola H. Grytten 
• 1. desember:  Velkommen til Karbon Agro- fagdag! | NLR Øst 
• 5. desember: Jorddag på NIBIO 
• 7. desember:  Klimasmart skogbruk - webinar 
• 11.-12. februar: Generasjonsskiftekurs i landbruket – vinter 2023 

 

NIBIO:  
• Bedre skogovervåking skal bidra til et klimanøytralt Europa 

• 100-års jubileum for gjødslingsforsøk på Møystad 

• Har brukt en tredjedel av livet på å kartlegge jord og skog 

• Hvordan påvirker topografi erosjon? 

• Ingen vet hva bonden tjener 

• Bærekraftig gård - en læringsprosess 

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://www.facebook.com/groups/230561071048436
https://localfood.novamanus.com/
https://klimaostfold.no/events/bygg-i-tre-med-ombruk-av-materialer/
https://nofima.no/arrangementer/okologisk-produksjon-av-juledrikker/
https://ost.nlr.no/kalender/2022/11/default/slik-gjodsler-vi-kornet-i-2023
https://nofima.no/arrangementer/trygg-foredling-av-gronnsaker/
https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/velkommen-til-klimakveld
https://www.facebook.com/events/432666699034980?ref=newsfeed
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/ost/2022/velkommen-til-karbon-agro-fagdag
https://nibio.pameldingssystem.no/jorddag
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=52NmoVv3YEapLuiFzrgzGMBa4w-c5wFJm74so2QXnKlUNFU1Q0JFUzA3RzUzVzJXOFE1VlM5RVgyRC4u
https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/generasjonsskiftekurs-i-landbruket-vinter-2023
https://www.nibio.no/nyheter/bedre-skogovervaking-skal-bidra-til-et-klimanoytralt-europa
https://www.nibio.no/nyheter/100-ars-jubileum-for-gjodslingsforsok-pa-moystad
https://www.nibio.no/nyheter/har-brukt-en-tredjedel-av-livet-pa-a-kartlegge-jord-og-skog
https://www.nibio.no/nyheter/hvordan-pavirker-topografi-erosjon
https://www.nibio.no/nyheter/ingen-vet-hva-bonden-tjener
https://www.nibio.no/nyheter/baerekraftig-gard-en-laeringsprosess
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

