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ANSATTE PÅ TEKNISK ETAT, TIDLIGERE 
”LANDBRUKSKONTORET”: 

 
NAVN                                          DIREKTE TELEFON E-postadresse 
Faglederjordbruk/ 
avdelingsleder 

Gunvor Synnøve Green 
(perm til oktober 2010) 

32 78 93 89 
 

gsg@modum.kommune.no 

Fagleder skogbruk Dag Præsterud 32 78 93 92 dag.presterud@modum.kommune.no 
 

Fagkonsulent Lars Aamodt,  
(50 %, formiddag) 

32 78 93 93 lars.aamodt@modum.kommune.no 
 

Sekretær Ellen Kristine Hæhre 
(80 %) fri fredager 

32 78 93 90 
 

ellen.hahre@modum.kommune.no 
 

 

HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 

2007-2011 
Hovedutvalget for landbruk- og natursektoren ble nedlagt som eget utvalg etter valget i 2007 
og oppgavene ble overført Hovedutvalg for teknisk sektor (HFT). På den måten er det 
sammenfallende organisering både politisk og administrativt.  I 2009 ble også Planutvalget 
lagt inn under HFT. 
 

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER, personlige 
Ingunn Dalaker Øderud, leder (SP) Truls Ødegård 
Terje E. Gulbrandsen (A) (Håvard Altern) Vidar Weum  (ny) 
May-Helen Nilsen (AP) Inge Vidar Aasen 
Tone C. Hartz (AP) Gro Grøsland 
Bjørnar Kopland (SP) Knut Henning Honerud 
Odd Brandtenborg (SP) Sveinung Bergan 
Odd Georg Hansen (FrP) Jon Hovland 
Jorun Larsen (FrP) Arne Martinsen 
Knut Ole Kopland (BL) Gunnar Finsrud 

 
Hovedutvalget har ca. 9 møter pr. år.  
Møtene er åpne og holdes i formannskapssalen i rådhuset med start kl. 1800. 
Planlagte hovedutvalgsmøter resten av første halvår 2010: 19. mai og 22. juni.  Møter for 2. 
halvår er ikke fastsatt. 

 
 

HAR DU AVTALT TID? 
 

På landbrukskontoret er det mer enn nok å drive med, og vi kan være opptatt med både 
befaringer og møter. Har du en sak som kan ta lang tid eller noe som haster, er det ikke 
sikkert vi har anledning til å hjelpe deg akkurat når du kommer. For å være sikker på at du får 
hjelp til det du trenger, ta en telefon og avtal tid først. Da er dere sikre på at vi er til stede, og 
at det er satt av tid til dere. På denne måten blir dere mer fornøyd med vår service, samt at 
dere får den hjelpa dere trenger når dere trenger den. 
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ENDRING I RUTINER 
 
I år sendes Grønn mix 2010 ut i papirutgave, i tillegg er den lagt ut på kommunens 
hjemmeside.  Papirutsendelsen er en stor kostnad i disse trange kommunetider. Som ett ledd i 
sparingen er det spørsmål om den heretter kun legges ut på ”nettet”.  
Vi ønsker en tilbakemelding fra deg hva du synes om forslaget.  Bruk gjerne e-mail: 
landbruk.natur@modum.kommune.no . 
 
 

PROSJEKT MIDTSKOG 2010- 2013 
 
For å øke aktiviteten på planting, ungskogpleie, tynning og kompetansebyggende kurs har vi 
satt i gang et felles prosjekt i Midtfylket. Rune Rydgren fra Modum er ansatt som 
prosjektleder fra 1. februar 2010. Prosjektet skal være en ekstra innsats utover den vanlige. 
 

HOVEDMÅL FOR PROSJEKTET: 
• ”Gjennom innovasjon og kompetansehevende tiltak å øke aktiviteten i skogbruket i 

Midtfylket på kort og lang sikt.” 
• Tallfestede mål for:  

o Planting 
o Ungskogpleie 
o Tynning 

 
HOVEDSATSNINGSOMRÅDER 

o Arbeidskraft   
o Kompetanse 
o Teknologi 

 
ARBEIDSPUNKTER 

1. Arbeidskraftorganisering 
2. Kompetansehevende tiltak skogeiere 
3. Rekruttering arbeidskraft/Saggrenda 
4. Bedret kommunikasjon – skogeiersamvirket – skogeiere - skogoppsynet 
5. Sosialt nettverk- sysselsatte i skogbruket i Midtfylket. 
6. Effektive rutiner - skogkultur/tynning 
7. Innføre rutiner kvalitetssikring skogkultur/tynning. 
8. Effektiv oppsøkende virksomhet - skogkultur/tynning. 
9. Ensartet rådgivning - skogkultur/tynning. 

 
Har dere spørsmål til prosjektet eller ønsker om skogkurs kontakt  
prosjektleder Rune Rydgren (tlf: 911 27 134) eller fagleder skogbruk. 
 
 

SKOGTILSKUDD 2010 
 
Tiltak Tilskudd Tilskuddene beregnes på bakgrunn av  
Ungskogpleie/lauvrydding 20 % godkjente kostnader, ført via skogfondkontoen. 
Markberedning 20 %  
Stammekvisting 20 % Prinsippet om førstemann til mølla gjelder fortsatt for 

skogtilskuddene. Vær tidlig ute! 
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SKOGPLANTING 
 
Hvorfor plante gran? 
• Planter etablerer seg raskere i konkurranse fra 

gras, urter og lauv. 
• Planting er en sikker foryngelsesmetode. 
• Gran har som oftest ikke god frøproduksjon  

mer enn hvert 7. år, derfor planting. 
• Dagens granskog tilsier som regel åpen hogst 

der planting er foryngelsesmetoden. 
• Mange granmarker har tykt råhumuslag der frø spirer dårlig. 
• Omløpstiden blir 10-20 år kortere. 
• Granplanter av foredlet frømateriale har 10-15 % bedre vekst, og bedre kvalitet.  
• Større volumproduksjon gir mer CO2 binding. 

 
� DERFOR, PLANT GRAN 

 

Lovens krav:  
Forskrift om bærekraftig skogbruk:  
PLANTING SKAL VÆRE UTFØRT INNEN 3 ÅR ETTER HOGST. 
 
VÅR ANBEFALING: 

� Plant gran så tidlig som mulig etter hogst, gjerne i grønt bar (i bratt terreng kan 
det være en fordel å vente 1 år).  

� Bruk gjerne 1-årige granplanter ved planting i grønt bar og på magrere 
marktyper, dette er ei billigere plante, som har vist svært god evne til å etablere 
seg i felt. 

 

TILSKUDD TIL UTTAK AV ENERGIFLIS  
Det kan gis tilskudd til skogeier for uttak av virke til energiflis.  
Tilskuddet baserer seg på uttatt mengde virke til flisformål, enten til eget bruk eller med 
avtale om levering til flisformål til andre.  
 
Følgende tilskudd gjelder for 2010: 

Sortiment    
Rundvirke Førstegangstynning 20 kr/fm3 rundtømmer 

≈1 øre/kWh 

 

Heltre 

Førstegangstynning 
Ungskogpleie 

Lauvskoghogst 
Kulturlandskapspleie 

Veikantrydding 

 
70 kr/lm3 skogsflis 
≈8 øre/kWh 

Hogstavfall 
- GROT 

Vanlig uttak 
Opprydding etter katastrofer (brann, 
storm, innsektsangrep og snøbrekk) 

 
35 kr/lm3 skogsflis 
≈4 øre/kWh 

 

Mer om ordningen kan du lese her: http://www.slf.dep.no 
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ENDRING AV SKOGFONDSORDNINGEN 
 
SKOGFOND TIL SKOGBRUKSPLANER PÅ WEB  
 
Planselskapene har nå begynt å tilby skogbruksplaner på 
web. Den tekniske utviklingen går i retning av web-
applikasjoner fremfor lokale PC programmer. Skogeiernes 
kostnader for disse skogplanene på web er knyttet opp til 
brukertilgang og en årlig avgift til ajourhold av data.  
 
Disse utgiftene kan dekkes av skogfond med skattefordel.  
 

 

VEIBYGGING I LANDBRUKET 
 
Det er søknadsplikt for bygging av alle typer 
landbruksveier (skogsbil-, gårds- og 
traktorveier). Du må også søke før du ruster 
opp din eksisterende vei. 
Før nybygging foretas, skal 
kulturminnemyndighet vurdere om veien vil 
berøre fornminner/kulturminner. Dette 
krever befaring på barmark, og betyr at du 
bør søke i god tid. 
 
Søknadsskjema finner du på www.slf.dep.no 
(bruk ”landbruksveg” som søkeord) eller ta 
kontakt med landbrukskontoret. 
 
 
 

 
VILTFORVALTNING  

 
Hjorteviltavskyting i Modum 2009 
 Kalv 1 ½ år 2 ½ år+ Hanndyr-% Sum 
Elg 39 37 74 52 % 150 
Hjort 5 8 7 45 % 20 
Rådyr 43 Som voksen 88 66 % 131 
 
Elg 
Jaktlagene hadde muligheter til å felle 168 elg i høst. Bestanden viser en svakt synkende 
tendens, selv om det i enkelte deler av kommunen er meldt om økende tilgang på dyr under 
jakta. Vinterbeiting av stadig flere trekkende elg er et økende problem mange steder.  
 
Bakgrunnsareal pr. felt elg i Modum var 2 712 dekar, med variasjoner fra 1 300 til 11 000 
dekar. 
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Kalve- og ungdyrvektene viser liten forandring fra foregående år. Produktiviteten viser liten 
bedring. Bare 63 % av kuene hadde kalv, men 10 % av kuer m/kalv hadde tvillingkalv, noe 
som er en nedgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjort  
 

Hjorten har i noen år vært temmelig stedfast i et par områder i 
Modum: Skogområdet nordover fra Skibrekåsen og Vestre 
Snarum. Hjorten er nå å finne i alle grendelag. Bestanden ser ut 
til å være økende, men det er ikke observert skogskader av noe 
stort omfang (enda). Det er derfor viktig at hjortejakta 
organiseres slik at avskytingen økes. Avskytinga i 2009 ble på 20 
dyr, som er en liten økning fra de to foregående år. Hjortejakta er 
forlenget med drøye 5 uker fram til 23. desember. 
 
 

    Rådyr: 
Den generelle tilbakegangen av rådyrbestanden har naturlig nok 
også resultert i at avskytingen har stabilisert seg på et lavere 
nivå enn man var vant til før 2000. De siste tre åra har 
avskytingen ligget på ca. 150 dyr. For jakta i 2009 er det meldt 
inn 130 felte rådyr. Vintersesongen vil nok også i år vise seg å 
være tøff for rådyra, så en ny nedgang i bestanden må påregnes.  
 
Derfor er det viktig at jaktlagene vurderer bestanden 

fortløpende i løpet av jakta, ved enten å avstå fra jakt, eller å spare geiter. 

 
 
 
 

Antall skutte elg 1986-2009 
(fordelt på kjønn og alder)
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LEVERING AV RUNDBALLEPLAST 
 
Det blir som tidligere mulighet for å levere plast i ukene 23 og 24 (7. – 18. juni 2010). 
  

� Det er B. Bjertnes renovasjon som administrerer og utfører oppgaven.  
� Innmelding innen 1.juni. Ring på tlf. 416 25 441 for avtale.  
� Plastballene må plasseres på et sted som er lett tilgjengelig for transportøren.  
� De som har anledning til det kan levere plasten gratis til Børre Bjertnes’ mottak på 

Enger avfallsanlegg, fortrinnsvis i månedene mai og juni. 
� Det er viktig at plasten blir pakka skikkelig, slik at transportøren får med seg mest 

mulig plast pr. lass.  
� Plasten må leveres rein og fri for fremmedelementer. Forurenset plast klassifiseres 

som restavfall og belastes med kr 1 200/tonn. 
 

Dette gjør at det er gratis å levere plast for bonden. 
 

DET ER IKKE LOV Å BRENNE PLASTEN!! 
 
 

MILJØPLAN 
 
Kravet til dokumentasjon krever stadig mer papirarbeidet, men det er viktig og lønnsomt å 
gjøre dette fortløpende.  Det kan fort bli dyrt om ikke papirene er i orden.   
Sjekklista fra SLF hører også med i miljøplanen, søker du på ”SLF-464” vil du finne den, 
dersom du ikke har fått eller har mistet den for 2009-2010. 
 
Miljøplanen skal alltid foreligge før vekstsesongen. 
 
En god gjødselplan = penger spart = penger tjent = bedre miljø. 

 
GJØDSELPLANLEGGING 

Gjødselplanlegging er en obligatorisk del av miljøplanen. 
 
Våronna nærmer seg og det er viktig å ha et bevisst forhold 
til både hva en skal gjødsle med og mengde. Vi må beregne 
hva avlinga forbruker og ikke gjødsle så mye at overskudd av 
næringsstoffer renner ut i nærmeste bekk, elv og til slutt 
innsjø. 
 
Etter regelverket skal de ikke jordprøvene være mer enn 5 år!  
Kommunen har utstyr som kan lånes for å ta prøvene og vi 
videresender prøvene kostnadsfritt til analyselaboratoriet. Den beste tiden å gjøre dette på er 
etter innhøstingen og før neste års gjødselplan lages. 
 
Modum kommune har fått nytt program fra Skifteplan og kan levere gode gjødselplanerlaner. 
En av forutsetningene er imidlertid gode jordanalyser som ikke er eldre enn 5 år, eller er eldre 
enn siste kalking. Gjødselplanen skal være på plass FØR våronna! 

 
HVOR GAMMELT ER ANALYSEBEVISET FOR JORDPRØVENE DINE? 
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FLOGHAVRE 
 
Flere av Bondelagets medlemmer vil også denne sommeren bli å se i åkrene, ikledd oransje 
vest merket ”FLOGHAVREKONTROLL”.  De skal ikke plukke floghavren de finner, men få 
en oversikt over om det finnes floghavre eller ei. Det er viktig at Bondelagets medlemmer blir 
tatt godt i mot. De gjør en viktig og helt nødvendig jobb. 
 
De grunneierne som får registrert floghavrefunn, vil få en lapp i postkassa, om funnsted og en 
anmodning om å sette i gang tiltak. På dette tidspunktet er det luking som er aktuell 
bekjempelse. Det er helt nødvendig å holde 20meters bredt beltet mot nabo, fullstendig fritt.  
 
For dere som veit dere har floghavre, er det viktig å gjøre noe med det. Det er lovpålagt å 
bekjempe floghavren. Det er flere måter å handtere problemet på: 
 
• Luking er et alternativ om mengden ikke er for stor. 
• Sprøyting er mer aktuelt om det er mye floghavre, men det gjør ikke luking 

overflødig. Sprøyting virker aldri 100% og det er først når en samvittighetsfullt har 
utført begge deler at en har gjort en god jobb! 

• Omlegging til gras er et annet godt alternativ.  
• Husk at frø overlever 6-8 år i jorda, og at floghavren spirer 

gjennom hele vekstsesongen. 
• Om en legger om til gras er det like viktig at en fortsetter å luke, 

særlig i kantene 
 
Vi minner også om § 7 i ”Forskrift om floghavre”: 
http://www.lovdata.no 
”Det er forbudt for eier eller bruker av eiendom, hvor det er 
floghavre eller mistanke om dette, å selge eller på annen måte 
avhende lo, julenek, halm, frøhalm, kornavrens, frøavrens, agner, 
husdyrgjødsel, kompost, jord og planter med jord…” 
 

Lykke til med årets floghavrekamp! 
 
 

AVLINGSSKADE 
 

For å søke tilskudd om avlingsskade har vi fått beskjed 
fra fylkesmannens landbruksavdeling å presisere følgende: 

SKADEN SKAL MELDES INN TIL KOMMUNEN  
UMIDDELBART NÅR SKADEN HAR OPPSTÅTT.  

Dersom dette ikke er gjort skal søknaden avvises. 
 

• Det er avlingssvikt som oppstår pga av værforhold før plantene er høstet som er 
berettiget et evt tilskudd. Skader på lager eller regn på høyet etter slått, kommer ikke 
inn under ordningen. 

• Man må være berettiget til produksjonstilskudd for å søke om avlingsskade.  
• Søknadsfristen er 31. oktober det året skaden har skjedd. 
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AUTORISASJONSKURS FOR BRUK OG KJØP 
AV PLANTEVERNMIDLER 

 
Kjøp og bruk av plantevernmidler krever autorisasjon. Autorisasjonsbeviset har en 
gyldighet på 10 år.  
 

Sjekk når gyldigheten på ditt bevis går ut. 
 

Det er ikke planlagt noen autorisasjonskurs før 2. april 2011.  Fylkesmannen legger ut 
annonsering av kurs på sin nettside i forkant. Eventuelt henvises det til Bygdefolkets 
studieforbund.  Kontaktperson: Lise K Gravermoen  

Tlf: 32 10 99 56 Mob.: 41 66 09 88. E-post: lise.kihle.gravermoen@bsfstudie.no  

 
 

LYS I ALLE GLAS 
- Skaper levende bygder 

 
Prosjektet Lys i alle glas er nå inne i sitt tredje år. Prosjektet går 
over 12 kommuner i Buskerud. Det er ansatt en prosjektleder i 
Numedal, en i Hallingdal og en i Midt-Buskerud.( Sigdal, 
Modum og Krødsherad). Det er Gunhild Rishovd Korsbøen som 
er prosjektleder i Midtfylket med god hjelp av Knut Tore Eidal fra Sigdal. Hilde Riis, 
Krødsherad – tidligere prosjektleder, har nå permisjon.  
 
Til sammen er det registrert 211 ubebodde bruk i disse kommunene. De aller fleste av disse 
eierne er nå kontaktet og vi prøver å kartlegge hvorfor brukene er ubebodd. Sammen med 
eieren forsøker vi å finne løsninger for hvordan brukene bli bebodde, enten ved utleie/salg. 
Det er ofte sterke følelsemessige bindinger til en landbrukseiendom. Det gjør at det kan bli 
vanskelig å legge de ut for salg. Utleie kan være en god 
løsning for mange. Så langt i prosjektet er det registrert 
18 bruk som er solgt og 13 utleid. For tiden ligger det 4 
bruk ute på nettsidene til salgs/utleie. 
 
Bakgrunnen for prosjektet er at både Krødsherad og 
Sigdal, samt deler av Modum, sliter med synkende 
folketall. Det er viktig å snu denne trenden for å kunne 
opprettholde ulike funksjoner i samfunnet. Prosjektet har 
ca. 25 personer/familier som ønsker å flytte til vårt 
område. Flere av disse er yngre og småbarnsfamilier. 
Mange av de ønsker seg et småbruk, eller hus med stor 
tomt.  Vi har svært lite å tilby de som ønsker å bosette seg 
her. 
Pr. i dag er etterspørselen større enn tilbudet. 
Les mer på våre nettsider www.lysialleglas.no  
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GJERDEPLIKT  – selv uten husdyr 
Som grunneier har man en generell gjerdeplikt mot utmark. Utmarksgjerder skal 
holdes i en slik stand at dyr holdes på rett side av gjerdet, og at dyr eller vilt ikke 
påføres skade. Hvis en ønsker å legge ned et gjerde må det holdes 
gjerdeskjønn.  
 
Til tross for at man ikke lengre har husdyr på eiendommen er man fortsatt 
pliktig til å delta i gjerdehold av eldre gjerder. Et hovedprinsipp er at så 
lenge vedlikeholdskostnadene er mindre enn nytten for begge 
eiendommene sammenlagt, skal gjerdet vedlikeholdes og ikke rives ned.  
 
Husk å foreta ettersyn av gjerder regelmessig, og iverksett tiltak ved behov.  
Fjern gamle gjerderester slik at dyr ikke påføres unødige lidelser. 
Les mer om gjerder og gjerdeplikt på www.nsg.no/beiterett 
 
 

GÅRDSKART 
Modum kommune har fått tilsendt de nye gårdskartene over jordbruksarealet og sender disse 
ut sammen med ”Grønn Mix”. Det legges ved et informasjonsskriv som forklarer litt om 
hvordan retteprosessen skal gjennomføres, ettersom det vil være feil på enkelte kart.  Det 
sendes ut ca 800 kart og for å få til en enklere gjennomgang er det satt opp månedsvis når det 
er greiest for ditt gårdsnummer å ta kontakt.  Kommunen henstiller til alle å krysse av for 
hvordan kartets tilstand er og skrive under og så sende tilbakemeldingen til kommunen. 
 

 
Det gjøres oppmerksom på at skogarealet er medregnet i arealtallet, men at alle teigene ikke 
automatisk er med på kartet.  Årsaken er at teigene kan ligge for langt unna eller at arealet er 
for stort slik at målestokken blir for stor.  Det er som sagt jordbruksarealet som er prioritert. 

 

LANDSBRUKSVIKARORDNINGEN 
Adresse: Postboks 38, 3371  VIKERSUND                                             Telefaks: 32 78 94 01 
Besøk vår internettside: www.modum.kommune.no  teknisk, landbruk og næring > landbruk. 
 
Ansatte  i Landbrukstjenester Buskerud:  
 
NAVN                                             DIREKTE TELEFON E-postadresse 
Daglig leder Gunhild Rishovd Korsbøen 

mandag  
jobb 32 78 93 00 
mob 48 03 39 47 

gunhild.korsboen@modum.kommune.no 
 

Daglig leder Kari Bøhn jobb 32 14 21 06 
mob 95 19 53 64 

kari.bøhn@online.no 
kari.bøhn@ringerike.kommune.no 

Regnskap Anne Røren hjem 32 70 06 36 
mob 90 82 75 87 
faks 32 70 14 53 

kr-roren@online.no 

Landbruksvikar Odd Anders Svendsby Henvendelse via Landbrukstjenester 
 
 

Gnr. 1 - 56 Gnr. 57 – 99 Gnr. 100 - 113 Gnr. 114 - 142 Gnr. 143 - 163 
Mai 2010 Juni 2010  

(+ uke 27) 
August 2010 
(ikke uke 31) 

September 2010 Oktober 2010 
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LT Buskerud har ansvaret for landbruksvikarordningen i sine kommuner. 
- Bønder som har krav på tilskudd under sykdom har rett til landbruksvikar.  
- Husdyrprodusenter har krav på sykdomsavløsning og får tilskudd under: Sykdom, 
svangerskap/fødsel, adopsjon, syke barn (i spesielle tilfeller), dødsfall og akutt krise. 
- Planteprodusenter har de samme rettighetene i tiden - 15/4 til 1/10 
 
 
 
Prisliste landbruksvikar/beredskapsavløser – gjelder fra 1. januar 2010 
 Dag Halv dag Time 
Sykdom (Fast for 2010) 1.200 600 160 
Annen avløsning - hverdag 1.350 675 180 
Annen avløsning - helg 1.600 800 213 
I prisene er alle kostnader inkludert – uten mva, som kommer i tillegg 
Helg = lørdag og søndag + andre helg og høytidsdager 
I utgangspunktet bør ikke landbruksvikaren arbeide i helg, men i spesielle tilfeller kan det 
ordnes. 
Vi hjelper deg med utfylling av søknad og dokumentasjon 
 
Ferie og fritid 
Ved å benytte LT Buskerud til all utlønning kan du være sikker på at det formelle, lettvint og 
rimelig, er i orden. Vi ordner med nødvendig dokumentasjon og kontrollerer at utbetalt 
tilskuddet er riktig. Når året er omme får man tilsendt bilag som kan brukes i regnskapet, og 
en oversikt over all arbeidskraft som er leid/brukt gjennom året. 
Et bilag, i motsetning til flere – reduserer dine regnskapskostnader. 
 
Forsikring og pensjonsordning 
Alle som får utbetalt lønn gjennom LT Buskerud er automatisk 
forsikret for yrkesskade og ansvar. I tillegg blir det betalt inn 
premie til Obligatorisk Tjenestepensjon for alle som tilfredsstiller 
kravene. Lovbestemt forsikring gir både deg som bonde og 
arbeidstageren trygghet.  
 
Forsikringspakken er et landsdekkende samarbeid gjennom 
Norske Landbrukstjenester og består i dag av ca. 40 000 ansatte. 
Dette betyr god dekningsgrad og mye lavere priser til deg som bruker. 
 
Hjelp til utlønning for mindre bedrifter også utenom landbruket. 
Vi kan hjelpe deg, stå som formell arbeidsgiver, ordne med utlønning og nødvendig 
dokumentasjon. LT Buskerud har rutiner og et effektivt apparat for å yte slike tjenester til en 
rimelig pris. Benytt våre tjenester når du trenger arbeidshjelp og/eller utlønning. 
Vær med på å legge grunnlaget for bedre og rimeligere tjenester tilbake til deg! 
 

VI SØKER FORTSATT BEREDSKAPSAVLØSER I OMRÅDET, 
EIKER KONGSBERG - FLESBERG 
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ENDRINGER I KONSESJONSLOV OG ODELSLOV 
 
• Arealgrensa for konsesjonsplikt for bebygd eiendom er endra fra mer enn 20 dekar 

fulldyrka jord eller 100 dekar totalareal, til mer enn 25 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka jord eller 100 dekar totalareal.  

• Reglene om boplikt er flytta til konsesjonslova. Det oppstår lovbestemt boplikt på 
bebygd eiendom som fyller krava til odlingsjord (se under) når den nye eieren har 
overtatt eiendommen fra nær familie eller har odel til den. Nye arealgrenser gjelder 
også tidligere erverv. 

 
Boplikt for odelseiendom. 
• For de som overtar eiendom over størrelse for odelseiendom konsesjonsfritt og ikke 

kan eller vil bosette seg på eiendommen innen et år, må nå søke om konsesjon og ikke 
utsettelse på boplikta som tidligere. 

• 50% regelen har opphørt. For at boplikta skal oppfylles må eieren være registrert 
bosatt på eiendommen etter folkeregisterets regler. De som allerede har fått tillatelse 
for å oppfylle boplikta etter 50% regelen kan fullføre boplikta etter det gamle 
regelverket. 

• Boplikta varer nå i 5 år, også for de som har løst eiendommen på odel.   
 
Driveplikt. 
• Fra og med 1. juli 2009 er jordlova endret slik at det er varig driveplikt på alt 

jordbruksareal. Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite. Denne plikten betyr at jordbruksarealene skal drives regelmessig. 
Bakgrunnen for Stortingets vedtak ligger i ønske om å sikre produksjon av mat i 
Norge samtidig som jordarealenes produksjonsegenskaper og kulturlandskap blir tatt 
vare på. Aktiv drift kan også redusere risikoen for at arealene bygges ned. 

 
• Det har etter hvert blitt en stor andel av jordleie i Modum. De nye bestemmelsene sier 

at nye jordleieavtale må ha en varighet på minst 10 år (bør være akkurat 10 år for å 
unngå konsesjons- og delingsbehandling) for at driveplikten skal være oppfylt. 

• Det er slått fast at eier ikke kan si opp avtalen i 10-årsperioden uten ved mislighold. 
• Avtalene skal være skriftlige.  Bakgrunn for at lovgiverne har satt minst 10-årige 

avtaler som norm er at brukeren av jorda kan planlegge en mer langsiktig forvaltning 
av jorda han leier 

• Det kan likevel være gode grunner til at det er ønsker om å inngå kortere leieperioder 
enn 10 år.  

• Vi finner det imidlertid umulig å behandle alle avtaler som er gjelder i dag etter 
dispensasjonsbestemmelsen i jordlovens § 8a, men vil prøve gradvis å innføre en 
praktisk og smidig rutine. 

 
Følgende ordning må på plass senest innen vekstsesongen 2011. 
• Alle avtaler om jordleie skal være skriftlige. Dette gjelder uansett avtalens lengde. 
• Av avtalen skal framgå navn på bortleier og leietaker, eiendommens navn og nr. areal, 

leieavgift og varighet. For arealer som leies bort for en kortere periode enn 10 år skal 
det være en kort begrunnelse. 

• Det kan nyttes et enkelt standardskjema som en kan få på landbrukskontoret. 
• Avtaler som er inngått gjelder til de løper ut. Landbrukskontoret skal ha kopi av disse 

dersom de ikke allerede er innsendt.  
• Det må være samsvar mellom arealet i avtalen og det areal som nyttes i søknad om 

produksjonstilskudd. Jordregisteret nyttes for å fastsette arealet.  
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Odel:  
• Reglene om hvilke eiendommer som kan odles er endra slik at dette bare blir et 

spørsmål om arealgrenser. Samtidig er arealgrensene hevet slik at ca. 19 000 færre 
eiendommer enn i dag omfattes av arealgrensa etter odelslova. Arealgrensa er på mer 
enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv 
skog.  

• Samboere er gitt like eller tilsvarende muligheter som ektefeller til å odle en eiendom 
sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først.  

• Menn og kvinner blir likestilt fra 01.07.09 uavhengig av fødselstidspunkt, også de som 
er født før 1965. De samme regler gjelder for barn født innenfor eller utenfor ekteskap, 
og for adoptivbarn.   

• Samboere får også samme beskyttelse mot odelsløsning når samboeren med odelsrett 
dør, som gjenlevende ektefelle har i dag.  

• Løsningsfristen i odelsloven reduseres til seks måneder, og adgangen til å nekte 
løsning når odelsløsning vil være klart urimelig er utvidet. Ordninga med at eieren kan 
gi kjøpstilbud til bedre prioriterte odelsberettiga videreføres og utvides, og fristen 
forkortes til to måneder. 

• Fraskriving av odels- eller løsningsrett skal skje skriftlig. 
 
 

INN PÅ TUNET 
 
Inn på tunet (IPT) tilbyr tilrettelagte tjenester på gårdsbruk til utdannings-, oppvekst-, helse- 
og omsorgssektoren. Tjenestene kan være tiltak innenfor skole, psykisk helse, demens, 
arbeidstrening, integreringstiltak for innvandrere og flyktinger, forebyggende tiltak innen 
helse og omsorg, tiltak innen rus, kriminalomsorg og kriminalitetsforebyggende tiltak. Det i 
dag om lag 800 Inn på tunet - gårdsbruk. 
Landbruks- og matdepartementet vil 
sammen med andre departement og 
samfunns- og næringslivsaktører bidra til å 
tilrettelegge og utvikle kvalitetssikrede 
tjenester til beste for samfunnet.  
Den nasjonale satsingen ”Inn på tunet -
løftet i kommunene 2010 - 2013” skal 
styrke tjenesteutviklingen i kommunene, 
gjennom tverrsektorielt samarbeid og 
forankring i kommunale planer og 
strategier.  
Nytt av året er at Sigdal, Krødsherad og 
Modum har startet et samarbeid for å søke midler til å satse et felles inn på tunet prosjekt. Eli 
Reistad, Sigdal er engasjert for å utforme prosjektsøknaden. 
  
Det er mange muligheter for å utvikle et langt større IPT – tilbud en det vi har i Modum. Det 
som har vært og er flaskehalsen er ofte oppdragsgiverne sin generelle holdning til at det skal 
være nesten gratis: ”Bonden er jo der allikevel”. Noen av kommunens beslutningstakere på 
oppdragssiden får problemer når det tenkes tradisjonelt budsjett. Det blir svært viktig for de 
ansvarlige i administrasjonen å kunne se en tilsvarende besparing og samtidig evne å se 
mennesket i denne sammenhengen.  Da er det langt mer ekspansivt å si som Ringerike 
kommune om sin bruk av IPT: ”Vi er en fattig kommune, men vi har ganske enkelt ikke råd 
til å gjøre det på noen annen måte”.   
Se mer på internett sidene: http://www.innpaatunet.no/  
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VETERINÆRORDNINGEN. 
 
På hverdager mandag til fredag mellom kl. 08.00 - 16.00 kan hver enkelt dyrlege kontaktes. 
Vakten begynner hver dag kl. 16.00 og går til kl. 08.00 dagen etter. 
I helgene begynner vakten kl. 16.00 på fredag og går til mandag kl. 08.00 

 
ELSE RANDI BJØRNSTAD, 3355 Solumsmoen  tlf. 90 09 88 77 
HEIDI THORUD, 3330 Skotselv    tlf. 41 60 08 77 
ANNE SOLBERG, 3340 Åmot     tlf. 99 57 25 79 
KARI ANNE D. SKRETTEBERG, 3370 Vikersund  tlf. 90 18 69 68 
 
Månedlige vaktlister blir laget i slutten av hver måned og ligger på kommunenes hjemmesider: 
 
Modum kommune:          www.modum.kommune.no (A-Å –veterinærvakt) 
Krødsherad kommune:  www.krodsherad.kommune.no (forside) 
Sigdal kommune:            www.sigdal.kommune.no (A-Å –dyrlege) 

 

ØKOLOGISK MAT PÅ FRAMMARSJ  

Økologisk dyrket landbruksareal økte med 8,6 prosent i 2009. 567 348 dekar er nå godkjent 
som økologisk eller under omlegging til å bli økologisk. Dette utgjør 5,6 prosent av det totale 
landbruksarealet i Norge. Økningen henger sammen med at stadig flere gårdbrukere velger en 
økologisk drift. 2 851 gårdbrukere er nå tilknyttet Debios kontrollordning, 149 flere enn ved 
inngangen til 2008. 
 
I Modum hadde vi i 28 bønder som driver økologisk og 6 som er i karens. 
 
20 produsenter, Modum Bondelag, Modum Kommune og Landbruksrådgivningen Østafjells 
samarbeider for tiden i et økonettverk etter Re-modellen. Dette for å fremme samarbeid om 
kunnskap og næringsstoffer i den hensikt å øke produksjonen av økologisk korn. 
 
Hvis vi mangler økologiske produkter til markedet vil vi miste et tilsvarende produksjonsareal 
i konvensjonelt jordbruk. Det er ganske enkelt forklart at hvis vi må åpne for import av 
økologisk sauekjøtt, korn, poteter mv., så vil det arealet som utnyttes til produksjon i et annet 
land gå direkte på bekostning av konvensjonelt areal i Norge.  
Økologisk øker - les hele saken og se flere tall hos Debio 
 
 

REGIONALT MILJØPROGRAM - KARTGRUNNLAGET 
I år blir det ikke sendt ut kart til de som skal søke om tilskudd til endret jordarbeiding.  Du 
må selv gå inn på Skog og Landskap sine internettsider og hente de derfra. Søk på 
http://skogoglandskap.gardskart.no  
Det er avkryssingsfelt for å få fram erosjonsklassene som viser erosjonsklassene på arealet. 
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BYGDEUTVIKLINGSMIDLER (BU-midler) 
 

1. Investeringer i tradisjonelt landbruk* eller i till eggsnæringer 
Gjelder investeringer i faste anlegg, eks. driftsbygninger og tilhørende 
produksjonsutstyr m.m. Støtten er begrensa til 30 % av kostnadsoverslaget. Buskerud 
har for 2010 satt et tak på kr. 700.000,- for investeringer innen tradisjonelt landbruk. 
I tillegg er det mulighet for å få rentestøtte på lån som er tatt opp i forbindelse med 
tiltaket.  Rentestøtta varierer med markedsrenta.  For tiden er den litt under 2 %. 

2. Tilskudd ved generasjonsskifte* 
Tilskuddet er aktuelt for de under 35 år som trenger å 
gjennomføre mindre investeringer for å opprettholde drifta.  I 
Buskerud gis det inntil 40 % av kostnadsoverslag i tilskott. 
Ordninga gjelder de fem første åra etter at overdragelsen har 
funnet sted. 

3. Etablererstipend 
 Aktuelt for de som har en god idé og har tenkt å etablere ny 

virksomhet med ekspansjonsmuligheter. Ordninga gjelder sjølve 
utviklingsfasen og etableringsfasen. 
Stipendbeløpet kan dekke inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag for begge 
fasene.  

4. Bedriftsutvikling 
Aktuelt for de som allerede har etablert virksomhet, men som trenger 
videreutvikling.  

5. Bioenergi, gårdsanlegg og støttesatser i 2010 
Bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge ble ytterligere forbedret i 2009 
Satsene for gårdsvarmeanlegg er nå: 
Halm eller ved: 30.000,- kr i tilskudd 
Flisfyring: 40.000,- kr i tilskudd 
 

Gårdsvarmeanlegg med varmebehov som er større enn 25.000 kWh i næring 
30 % tilskudd av godkjente kostnader 
. 

Er noen av ordningene aktuelle - ta kontakt med landbrukskontoret ! 
             
            Se også hjemmeside www.invanor.no   og klikk på landbruk, opprett din egen side og 
 start på ideen din.  
 
* For såkalt tradisjonelle tiltak (stort sett husdyrhold) er det  forhåndsprioritering. I første rekke vil mjølk og 
kjøtt bli prioritert. Frist for å melde interesse til neste år er i november 2011. Si likevel fra før denne tiden 
dersom du har planer for investeringer innen husdyrhold 

 
 

ETTERSØK OG AVLIVING AV SKADET VILT 
 

Melding om trafikkskadd vilt skal skje til 
lensmannskontoret, tlf 32 78 29 60 
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TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG 
MILJØMIDLENE 2008-2011 

 
 

Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober. 
Søknad om tilskudd til skogkultur vil bli behandlet fortløpende (førstemann til mølla). 
 
 
MÅLSETTINGER: 
• Modums kulturlandskap og kulturverdier skal 

ivaretas.  
• Erosjon og forurensing fra jordbruksarealene skal 

reduseres.  
• Modum skal ha et aktivt skogbruk som ivaretar 

miljøverdiene.  
 
 
GENERELT : 
• SMIL-tilskudda skal først og fremst forbeholdes de aktive bøndene.  
• Alle tiltak innenfor jordbruket krever godkjent miljøplan. 
• Alle tilskudd betales ut fra godkjente og dokumenterte utgifter. 
• Timepris på manuell egeninnsats settes til kr. 200,-. 

 
 
PRIORITERTE MILJØTILTAK I JORDBRUKET: 
• Rydding og inngjerding av gamle beiter i kulturlandskapet. Tiltaket skal ha verdi for 

næringa, og gjerne ha betydning for allmennheten. 
• Freda og verneverdige bygninger i kulturlandskapet. 
• Hydrotekniske tiltak der det er fare for forurensning. 
• Omlegging fra korn til gras i erosjonsutsatte områder. 
• Etablering av fangdammer. 
• Informasjon og skjøtsel av kulturminner. 
• Restaurering av seterbebyggelse og setervoller. 
• Innsyn og tilgjengelighet til vann, vassdrag og kulturlandskap. 

 
 
PRIORITERTE NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET: 
• Stimulere til økt ungskogpleieaktivitet gjennom bl.a. tilskudd, informasjon og 

grendeskogdager. 
• Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag. 
• Opprusting av viktige skogsbilveier.  
• Fellestiltak for økt aktivitet og ressursutnyttelse i og fra skogen til for eksempel 

bioenergi, som kan bidra til økt avvirkning. 
• Tiltak som ivaretar miljøverdier som for eksempel friluftsliv og dyreliv. 
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Tiltak Til- 
skudds-% 

Merknad  

Restaurering av bygninger 20-35 Utvendige utbedringer og helhetlige bygningsmiljøer 
prioriteres. 

Gammel kulturmark/rydding 40-60  Kvaliteten på landskapet er avgjørende, og det settes 
krav om tilstrekkelig beitepress. Ferdig rydda arealer 
skal kunne godkjennes som innmarksbeite 

Kulturminner 40-70  Kan være aktuelt for mindre bygninger som ikke er i 
bruk i drifta 

Biologisk mangfold 70-100   
Fangdammer 50-70  
Hydrotekniske tiltak 30-40 Aktuelle tiltak er sikring av planerte områder, åpne 

avskjæringsgrøfter, bekke- og grøfterensk m.m. Det 
settes krav om tiltak på minimum kr 15 000,- 

Omlegging fra korn til gras i 
erosjonsutsatte områder 

30-50  For omlagte arealer tilsier dette om lag kr 100,- pr daa i 
3-5 år. Tilskuddet gjelder arealer med høg erosjonsrisiko 

Generelle planleggings- og 
fellestiltak 

50-70  

Organisert beitebruk 30-50 Gjelder fellestiltak for organiserte beitelag. Tiltaka skal 
fremme beitebruken, gjøre drifta mer rasjonell og 
redusere tap pga rovdyr. 

Skogkultur 20 Gjelder ungskogpleie, markberedning og 
stammekvisting  

Opprusting av viktige 
skogsbilveier 

20-40  Forvaltes av Fylkesmannen, men søknad sendes via 
kommunen 

Drift med taubane og hest 
 

M3-tilskudd Forvaltes av Fylkesmannen, men søknad sendes via 
kommunen 

 
MODUM BONDELAG 

 
 Oppfordrer alle til å søke seg på kurs i 2010: 
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KOMMUNEPLAN 2009-2020 FOR MODUM 

 
Kommuneplanprosessen er nå vel i gang. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret  
2. februar 2009.   
 
Du vil finne nyttig informasjon om kommuneplanarbeidet på kommunens hjemmesider på 
http://www.modum.kommune.no/kommuneplan  
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AVTALE OM LEIE AV JORD 

 
Mellom   ……………………………………………….    som eier av  
 
av eiendommen ……………………………, gnr. ……  bnr……….. i …………….kommune 
 
og   ……………………………………….   som  leier har i dag inngått følgende leieavtale: 
 
1.  Areal: 
 
…….. dekar fulldyrka jord, …….. dekar overflatedyrka jord,   …….. dekar beite. 
 
2.  Leietid:             …… år,  fra ……….  
 
3.  Betaling:      
     I årlig leieavgift skal det betales kr………….   pr år,  
 

    beløpet skrevet m/ bokstaver ……………………………………………………………… 
 

    Betalingen skal skje uoppfordret første gang den……………… og senere samme dato  de  
    påfølgende år.  Dersom en av partene krever det, kan leieavtalen årlige reguleres etter                                                                               
    konsumprisindeksen. 
 
4.  Hvis eieren dør eller hjemmel skifter på annen måte, trer den nye eier inn i avtalen med    
    samme retter og plikter som tidligere eier.  Ved eierskifte på leietakers eiendom, skal  
    den nye eieren kunne tre inn i avtalen på samme vilkår. 
 
5. Den jord som leies skal nyttes til jordbruksformål, drives forsvarlig og holdes i hevd. 
    Begge parter forplikter å informere om det finnes floghavre hos utleier og/eller leietaker. 
 
6.  Vesentlig mislighold av denne avtalens bestemmelser, gir eieren rett til å kreve  
     leieforholdet hevet. 
                                                                                                              
7.  Ved en eventuell tvist mellom partene skal tvisten avgjøres av en tvistenemnd bestående 
     av 3 personer oppnevnt av sorenskriveren.                                          
 
Denne avtalen er skrevet i ……… eksemplarer, en til hver av partene og en til  
 
landbrukskontoret i …………………. 
 
 
                                         …………………………………………………… 
                                                           sted/dato 
 
 
………………………………..                          ……………………………………………… 
            eier        leier 
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DE VIKTIGSTE SØKNADSFRISTENE FOR 2010 

JORD Søknadsfrist Forventet utbetaling 
Debio, økologisk drift, innmelding. 
 

1.mai, innmelding etter denne 
dato kan det ikke garanteres 
inspeksjon samme år. 

 

SMIL (spesielle miljøtiltak i 
jordbruket) 

1.mai og 
1. oktober 

Fortløpende og ut fra 
utført arbeid 

Vinterskade på eng, tilskudd 
 

15. juli 
Gi beskjed til kommunen 
umiddelbart når skaden oppdages 

 

Produksjonstilskudd, areal m.m. 20. august Februar året etter 
RMP(Regionalt miljøprogram)  
bla. endra jordarbeiding  

20. september Mars året etter. 
(utbet ikke sammen med 
prod.tilsk) 

Avlingsskade 31. oktober 
Melding til kommunen skal skje 
umiddelbart og før innhøsting 

ca juni året etter 

HUSDYR:   
Avløsertilskudd - ferie og fritid 20. januar Juni året etter 
Produksjonstilskudd, husdyr 20. januar.  Juni 
Organisert beitebruk,  
tilskudd pr dyr 

1. november  

Investeringstilskudd tilorganisert 
beitebruk 

16. april  

Sau drept av rovvilt 1. november Desember samme år 
Katastrofetap i husdyrprod. 31.desember  
SKOG:   
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.mai og 

1. oktober  
Fortløpende  

Skogavgift, bilag for utbetaling 
leveres fortløpende igjennom året,  

siste frist for regnskapsåret: 1. 
desember 

Fortløpende  

JAKT:   
Søknad om godkj. av vald, hjortevilt 15. mai  
Rapportering av jakt   
Elg, rapportering 24. november  
Hjort, rapportering 3. januar  
Rådyr, rapportering 3. januar  

 
 
HUSKELISTE FOR 2010: 
 
• Er jordleieavtalen i orden? 
• Passe på tidsplanen for gårdskartet 
• Rapportere jaktresultatet 
• Melde inn avlingsskade når den oppstår 
• Ta ut kart ved søknad om endra jordarbeiding 

 
GOD SOMMER! 


