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HUSKELISTE FOR 2011: 
• Hvor gamle er jordprøvene? (de som søker produksjonstilskudd) 
• Er jordleieavtalen i orden? (de som søker produksjonstilskudd) 
• Er tilbakemelding på gårdskartet levert? 
• Rapportere jaktresultatet! 
• Melde inn avlingsskade når den oppstår! 
• Ta ut kart ved søknad om endra jordarbeiding (RMP). 
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ANSATTE PÅ TEKNISK ETAT, TIDLIGERE 
”LANDBRUKSKONTORET”: 

 
NAVN                                          DIREKTE TELEFON E-postadresse 
Fagleder jordbruk/ 
avdelingsleder 

Gunvor Synnøve Green 
(Slutter medio juni 2011) 

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) nesteleder Vidar Weum   
May-Helen Nilsen (AP) Inge Vidar Aasen 
Tone C. Hartz (AP) Gro Grøsland 
Bjørnar Kopland (SP)  
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. 7 møter pr. år.  
Møtene er åpne og holdes i formannskapssalen i rådhuset med start kl. 1800. 
Planlagte hovedutvalgsmøter resten av 2011: 15. juni, 21. september, 16. oktober og 14. 
desember.  Det er mulig å få fram alle sakspapirer og vedtak ved å gå inn på Modum 
kommunes hjemmesider. 

 
 

ENDRING AV RUTINE VED BESØK 
Som noen allerede har oppdaget er rutinene for å komme på besøk til oss i rådhuset vesentlig 
endret.  For å vite om den du skal besøke er inne, skal du henvende deg i servicetorget, slik at 
de kan sjekke om den du skal snakke med er tilstede og ledig, dette.  For at dette skal fungere 
godt er vi som ansatte pålagt å bruke et system som viser om vi er på kontoret, i møte, på 
befaring og lignende. Årsaken til endringen er å få en bedre oversikt for besøkende og ansatte 
i kommunen. Vi jobber med å få systemet til å fungere smertefritt. 
 
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 håper vi at dere 
blir mer fornøyd med vår service. 
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MEDLEMMER I DYREVERNNEMNDA 
 
Leder/  
Nestleder 

Medlemmer  Tlf.   Varamedlemmer  Tlf.  

Hadeland       
      

Leder Per Frøislie  
Ryen  (Ryaveien 154)                                
2740 Roa                                
per-frøislie@hotmail.com 

61 32 13 38 
900 33 431 

Merete Kühle -Hansen  
Engebråten  
Sørliveien 99 
2743 Harestua 
amst@lunner.online.no 

61 32 31 06 

Nestleder Randi Drolsum  
Kinge Gård 
3520 Jevnaker 
randi.drolsum@bluezone.no 

61 31 46 44 
61 31 40 00 
905 50 338 

Elisabeth Hovde Bjerknes        
Hallumsbakken 29                     
3517 Hønefoss                           
andemor2002@yahoo.no 

473 54 026   

 Gunnar G. Molden      
Undesligutua 16                  
2750 Gran   
gunnarmolden@online.no 

902 03 266  Elisabeth Kluften               
Hadelandsveien 2169           
2740 Roa                         
elisabeth.kluften@nortura.no 

918 34 180 

Ringerike, H ole, Modum og 
Krødsherad 

    

      
Leder Andreas Groseth  

Somdalsbråten 
3525 Hallingby                                  
a-gros@online.no 

32 13 06 49 
913 60 773 
41618483 

Tove Raastad Breien           
Ask                                    
3519 Hønefoss            
tove@riddergarden.com 

32 14 11 56 
911 36 866 

Nestleder Monica Berg  
3535 Krøderen                            
monica@lucky-jack.net 

971 92 688  Svein Ingebo              
Steinsrud                       
Bingsvn.                             
3330 Skotselv                               
s-ingebo@online.no 

934 64 464 

 Bjarne Johansen 
Tandbergveien                                
3340 Åmot 

32 78 63 62 
995 82 771 

Hans Fekjær  
Fekjærvn. 91 
3530 Røyse 
hans.fekjar@tele2.no 

32 15 91 80 
414 02 708 

 
 
 

ADRESSEPROSJEKT I MODUM KOMMUNE 
 
 

Bakgrunn: 
Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne 
frem til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er 
viktig å finne frem til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell 
informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Sentrale myndigheter forutsetter at 
matrikkeladresser etter hvert utgår, og at vegadresser blir innført som felles adresseform for 
hele landet. I forbindelse med utarbeidingen av lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 
og regelverket som er knyttet til loven, har det kommet tydelige signal om at det er ønskelig å 
ha ett nasjonalt system for adresser i Norge. Arbeidet er prioritert fra sentrale myndigheters 
side. 
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Statens kartverk satte i gang høsten 2009 et nasjonalt prosjekt for overgang fra 
matrikkeladresser til vegadresser. Modum kommune var en av pilotkommunene som deltok i 
prosjektet og som ble avsluttet våren 2010. Målsetningen var at de deltakende kommuner 
skulle starte prosessen med å omadressere alle matrikkeladresser til vegadresser. Dette skulle 
gi rammeverket for det videre arbeidet på nasjonalt nivå. 
I Modum kommune er det pr. 1.1.2011 ca. 7000 adresser hvorav ca. 3000 er registrert som 
matrikkeladresser (veinavn + gnr./bnr.) og ca. 4000 er vegadresser. Arbeidet med å konvertere 
matrikkeladresser til vegadresser har nå startet. En adresseplan er nå under utarbeiding og vil 
bli lagt frem for politisk behandling i nær fremtid.  
Adresseplanen skal sammen med sentralt lovverk og prinsippene i adresseveilederen, danne 
grunnlaget for alt adresseringsarbeid i Modum kommune også utover planperioden. 
 
Adresseprosjektet er et tidkrevende arbeid som griper inn i flere lovverk. Nye vegnavn skal 
etableres, skilting skal gjennomføres og ulike databaser oppdateres. Videre skal berørte parter 
varsles og gis uttalerett til den adressen som er blitt tildelt.  
 
Målsetning 
Modum kommune har som hovedmål å få gjennomført konverteringen av matrikkeladresser 
til vegadresser innen 2015. Kommunen er delt i 4 adresseringsområder der område 1 er tenkt 
ferdig adressert innen 2011, område 2 i 2012, område 3 i 2013 og område 4 i 2014.  

 
 

Kart over adresseringsområdene: 
 

Adressetilleggsnavn – gårdsnavn – 
 

Etter matrikkelforskriften er det åpnet for at 
vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn, 
som inngår i den offisielle adressen. 
Bakgrunnen for dette er å ta vare på 
bruksnavn av kulturhistorisk verdi, slik at 
disse kan komme i vanlig bruk som en del av 
adressen. Tilsvarende gjelder også for navn 
på særlig kjente bygninger eller institusjoner.  
 
Det innebærer at der adressetildelingen 
gjelder gårdsbruk kan den som har 
grunnbokshjemmel til eiendommen kreve at 

den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn. Det betinger at navnet faller 
språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn. Det kreves ikke at eiendommen 
har vanlig gårdsdrift i dag.  
 
På denne måten vil gamle gårdsnavn bli ivaretatt også i offisiell sammenheng. Tradisjonen 
med bruk av gårdsnavn er en del av vår kulturarv og identitet. Ca. 75 % av alle nordmenn har 
et gårdsnavn som slektsnavn, en skikk som er enestående i europeisk sammenheng. 
 
Kommunen avgjør på fritt grunnlag valg av navn i adressesammenheng, mens skrivemåten 
for gårdens bruksnavn vedtas av Statens kartverk etter lov om stadnamn. 
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LYS I ALLE GLAS 
 - Skaper levende bygder 
 
Prosjektet Lys i alle glas er inne i sitt siste år. 
12 kommuner i Buskerud har vært engasjert i 
prosjektet. 
Hovedmålet for de 12 kommunene er å 
medvirke til at 100 fraflytta bruk får fast 
bosetning innen 31.12.11, og at flesteparten 
av innflytterne får arbeid i regionen eller har 
med seg sin egen arbeidsplass. 
Pr. dags dato er 23 bruk solgt og 17 bruk utleid i Modum, Sigdal og Krødsherad. 
Interessen for å flytte til disse kommunene er stor. 
Utfordringen er å finne attraktive steder å bo. I Modum er det press på områdene rundt 
tettstedene, men det er viktig at man også tenker på bosetting på Snarum, Øst Modum og i 
Bingen. Småbruk på slike steder er attraktivt, og kan tiltrekke seg viktige ressurser i form av 
nye innbyggere. Eller skriv om, hvis dere har plass. 
 
Målgruppen er eiere av bruk uten fast bosetning og nye innbyggere som ønsker seg småbruk. 
Det endelige resultatet av prosjektet Lys i alle glas vil først la seg måle om noen år. 
Grunnlaget er lagt.  
 
Bli med – bidra til å skape levende bygder! 
 
Ta kontakt med: 
Prosjektansvarlig: Tone Ranheim Rolfstad mob nr 90974186 
                              Gunhild Rishovd Korsbøen (Modum) mob nr 480 33 947 
                              Knut Tore Eidal (Sigdal) 
                              Lise Kihle Gravermoen (Krødsherad) mob nr 41660988 
 
Les mer på våre nettsider http://www.athene-prosjekt.no/no/prosjekter/lys-i-alle-glas 
 

 
 

PIGGTRÅDGJERDER OG LOV OM DYREVELFERD 
 
Det er pr i dag ikke forbudt med piggtrådgjerder i god stand, men det er forbudt med piggtråd 
ved oppsett av nytt gjerde. Det er Lov om dyrevelferd av 19.06.09 som regulerer dette. 
Mattilsynet på Hadeland har gitt oss følgende presiseringer: 
 
Gamle piggtrådgjerder kan stå så lenge de vedlikeholdes og fungerer som gjerder. Gamle 
gjerderester skal fjernes når de ikke lenger fungerer som gjerde. Reparering av gamle 
piggtrådgjerder skal ikke skje med ny piggtråd, men med anna egna gjerdemateriell. 
 
Det er også viktig å huske på at bygninger og gjerder skal holdes ved like slik at dyr ikke 
utsettes for fare eller unødig påkjenninger og belastninger. Dårlig vedlikeholdte bygninger og 
gjerder er til stor fare for vilt og husdyr på beite. Bygninger må ikke stå åpne slik at beitedyr 
kan bli innestengt, og bygningsrester må fjernes eller gjerdes inn. Gamle gjerderester fungerer 
som feller både for folk og dyr og må fjernes. 
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GÅRDSKART 
 

Det ble i fjor sendt ut 895 stk gårdskart i Modum, 
totalt er det 580 stykker som ikke har sendt tilbakemelding på kartet.  

 
Vi ønsker fortsatt en tilbakemelding fra alle, selv om det ikke er feil eller mangler ved kartet.  
Er det feil eller mangler er det viktig å benytte seg av muligheten for å rette dette opp.  Bruk 
vedlagt skjema som fulgte med i utsendelsen av kartet. 
 
Arbeidet med å rette opp kartene starter for alvor i disse dager. Vanlige tilbakemeldinger: 

• Feil på eiendomsgrenser; det kan være at det mangler bruksnumre eller at 
eiendomsgrensen ut fra det gamle økonomiske kartgrunnlaget ikke var påført riktig. 
(mye) 

• Feil ved markslagsgrensene; dette vil bli gjennomgått på kartet og ved befaring der det 
trengs. (noe) 

• Mangler av bruksnummer; det kan være at et nummer er uteglemt ved en tidligere 
overdragelse.  Dette er viktig å rette opp i så tidlig som mulig, dess flere generasjoner 
tilbake, dess mer jobb. (lite) 

• Flere eiere på samme bruksnummer er også en mulighet for at kartet ikke er riktig.  
Dette må også ryddes opp i via Statens kartverk.  (noe) 

 
Alle de som har krysset av for at det ønskes å avtale møte, er vi nå i ferd med å ringe opp og 
høre hva som er årsaken til møtet.  Håper på forståelse på at dette kan ta litt tid.   
 
Dersom du har meldt inn feil ved kartet, vil kommunen ta kontakt med deg for å få en 
gjennomgang slik at forholdet kan rettes opp.   
 
Alle skogsteiger ikke er med på dette kartet.  Alt arealet er medregnet, men årsaken kan være 
at teigene kan ligge for langt unna eller at samlet arealet blir for stort slik at målestokken blir 
for stor. Det er jordbruksarealet som er prioritert . 

 

 
PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 

 
Vi henstiller alle til å søke på nettet.  Det gir deg mulighet til å rette opp enkle feil.  I tillegg 
kan du finne tilbake til tidligere søknader og utbetalingsbrev.  Tilgang til elektronisk søknad 
finnes på SLFs internettsider www.slf.dep.no under Elektroniske tjenester og ”Søk om 
produksjonstilskudd i jordbruket”.   

Sjekk om du har de kodene som trengs og det kan gjøres allerede NÅ. 
 
  

REGNSKAPSBILAG 
 
Kommunen fikk i fjor henvendelse fra et regnskapskontor 
angående regnskapsbilag.  De må være utfylt riktig, ettersom 
et feil utfylt bilag kan medføre at mva blir strøket.  Er du 
usikker ta kontakt med ditt regnskapskontor for å få hjelp til 
dette. 
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FLOGHAVRE 
 
I år som tidligere samarbeider landbrukskontoret med Modum Bondelag om registrering av 
floghavre. Det er derfor stor sjanse for at en del av dere får besøk i åkeren fra Bondelagets 
medlemmer. Bondelaget går kontroll etter avtale med landbrukskontoret, som er 
tilsynsmyndighet. For å få sikre registreringer vil de ta med seg planteprøver, som sendes 
Kimen såvarelaboratorie AS for analyse. Bondelaget tar kun stikkprøver så eier/bruker 
må sjøl gå systematisk igjennom arealene for å kontrollere og luke. 
 
Alle som har floghavre har et ansvar for å bekjempe dette gjenstridige ugraset. Denne jobben 
må følges opp hvert eneste år, og flere ganger i løpet av vekstsesongen. Flere gjør allerede en 
god jobb med luking og sprøyting for å holde floghavren i sjakk, men mange kan fortsatt bli 
flinkere.  
 

• 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”:  

 
                  VIKTIG Å HUSKE PÅ: 

� Som eier eller bruker av fast eiendom har man plikt til å 
bekjempe floghavren. I tillegg har man en særlig plikt til å 
holde et 20 m bredt belte mot åpne kanaler, elver, bekker, 
veier og dyrka mark på naboeiendommen fritt for frøbærende floghavreplanter.  

� Det er ikke lov å selge eller på annen måte avhende julenek, halm osv. fra 
eiendommer det er registrert floghavre, eller er mistanke om at det kan være 
floghavre.  

� Det er også viktig å være klar over at høstingsutstyr som treskere og presser utgjør 
en fare for spredning.  

� Ved transport av korn, erter, frø osv skal det skje med utstyr som har helt tett 
bunn. Lasset skal være tildekka slik at spill ikke kan forekomme. Det samme 
gjelder for halm som ikke er forskriftsmessig behandla. 

� Kornkjøperne reduserer kornoppgjøret om du har floghavre. I verste fall kan de 
avvise hele partiet. 

 
 
Husk at i verste fall kan Mattilsynet ilegge tvangsmulkt om bekjempelse ikke gjennomføres. 
Får du besøk fra Bondelaget i din åker, ta godt i mot dem for de gjør en nyttig jobb. Lykke til 
med årets floghavrekamp alle sammen!  
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DRIVEPLIKT OG JORDLEIE 
 
Kommunen mottar ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom” fra 
Statens kartverk.  Når Landbruksregisteret viser at det er dyrkbart areal på eiendommen, men 
ikke nok til å utløse boplikt, er det likevel driveplikt på eiendommen.  Vi håper allikevel at 
eiendommen er attraktiv som boplass.  Kommunen gjengir her informasjon fra Statens 
Landbruksforvaltning om driveplikten: 
 
 
 

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har 
eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle 
som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver 
selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt. 

• Hvor er det driveplikt?  

Jordbruksareal er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. 
Dersom eiendommen har slikt areal, er det driveplikt på den, uansett hvor 
stort arealet er. Driveplikten varer gjennom hele eiertiden, fra du blir eier og 
til du overdrar eiendommen til noen andre. 

Fulldyrka jord er jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes 
til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying. Overflatedyrka jord er 
jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell 
høsting er mulig. Innmarksbeite er jordbruksareal som kan benyttes som 
beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Ta kontakt med kommunen eller 
sjekk www.skogoglandskap.no (Gårdskart på internett) dersom du er usikker 
på hva slags areal som er på eiendommen. 

Driveplikten gjelder ikke skog. For skog gjelder skogbruksloven. 

Driveplikten kan oppfylles på to måter - personlig oppfyllelse og oppfyllelse 
ved bortleie. Innen 1 år fra man overtar eiendommen må eieren bestemme 
seg for om han ønsker å drive jorda selv eller å oppfylle ved bortleie. 

• Utleie av jord  

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies 
bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i minst 10 år av gangen. 
Avtalen om bortleie må være skriftlig og uoppsigelig fra eiers side. I tillegg 
må den føre til driftsmessige gode løsninger. Avtaler som ikke oppfyller disse 
kravene kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor 
myndighetene. 

Når avtalen er inngått, skal du sende kopi til kommunen. Dette gjelder for alt 
areal på over 5 dekar. 

Dersom du er i tvil om en bortleieavtale tilfredsstiller lovens krav, kan du 
henvende deg til kommunen på forhånd. Selv om avtalen er uoppsigelig fra 
eiers side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen. 

SLF har en oversikt over jordleiepriser under "Jordleie".          Fortsetter neste side 
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• Fritak fra driveplikt  

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknaden skal sendes kommunen. 
Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktig det 
er å holde jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, avkastningsevnen 
og om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området. Det skal 
også legges vekt på søkers livssituasjon. 

Kommunen kan lempe på kravene til skriftlighet, avtalens lengde og at 
avtalen må innebære en driftsmessig god løsning. Dette vil være særlig 
aktuelt i en overgangsperiode etter at loven har trådt i kraft. 

• Mislighold  

Hvis eieren ikke driver jordbruksarealet selv, ikke har leid bort jorda eller 
bortleieavtalen fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan kommunen 
pålegge eieren å leie bort jorda for minst 10 år. Det kan også gis pålegg om 
skogplanting eller andre tiltak av hensyn til kulturlandskapet. 

Dersom eieren ikke etterkommer pålegg fra kommunen innen fristen, kan 
kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller deler av eiendommen for 
inntil 10 år. Kommunen kan også be fylkesmannen ilegge eieren av 
eiendommen et tvangsgebyr. 

 
 
 

AVLINGSSKADE 
 

For å søke tilskudd ved avlingsskade skal 
SKADEN 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. 

 
 

REGIONALT MILJØPROGRAM - 
KARTGRUNNLAGET 

 
Heller ikke i år blir det ikke sendt ut kart til de som skal søke om tilskudd til endret 
jordarbeiding. Det er lett å få tak i ved å søke på 
 http://gardskart.skogoglandskap.no/ → gårdskart → se på kart på nett 
og fyll inn gårds- og bruksnumre på den eiendommen det søkes om.  Inne i kartet må det 
krysses av for erosjonsklassene for å få de fram på kartet. 
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Etter sammenslåingen av 5 forsøksringer heter 
vi nå ”Norsk landbruksrådgiving Østafjells” 
(NLRØ). Vi dekker fylkene Telemark, 
Buskerud, Vestfold og Akershus vest for Oslo.    

 
NLRØ tilbyr rådgiving innenfor følgende områder: 

• bygning/teknikk  
• økonomi,  
• driftsplaner,  
• veivalgsrådgiving 
• eierskifte  

• gjødselplaner 
• miljøplan 
• jordprøver  
• plantevern  
• valg av sorter og arter 

 
I tillegg gjennomfører vi prosjekter i større og mindre omfang, utstrakt forsøksvirksomhet 
særlig innenfor de tradisjonelle produksjonene og et stort antall møter, kurs og 
markvandringer. 

 
Vi har et samarbeid med Bioforsk, UMB, fylkesmennene og Innovasjon Norge.   
Ta kontakt med oss: 
Telefon:  952 86 000 
Epost:  ostafjells@lr.no 
Hjemmeside: www.lr.no  

Adresse: Buskerudveien, 3340 Åmot  Vi er til for deg!  
 

VANNOMRÅDET SIMOA 2011  
 
EU sitt vanndirektiv er bakgrunnen for at hele kongeriket nå er inndelt i vannområder. 
Simoavassdraget er vårt ansvar og både Sigdal og Modum kommuner, samt alle grunneiere i 
nedbørsfeltet og landbrukets fagorganisasjoner vil bli involvert.  

Følgende skal kartlegges: 
• Hvor mye fosfor og nitrogen tilføres Simoa årlig fra jordbruksarealer og utmark? 
• Kan gjødsling ”skreddersys” for på den måten å minske tap av næringsstoffer til 

Simoa?   
• Effekter av beite fra storfe i vannkanter.  
• Kartfeste erosjonsutsatte arealer – jf jordtypekart fra NIJOS  
• Beskrive erosjonstap av dyrket jord til Simoa, langs bekkekanter, kummer, ledninger 

etc. 
• Beskrive eventuelle tiltak mot jordtap.  
• Enkel kartfesting av bekkelukkinger. Jordtap ved grøfteutløp. 
• Kvantifisere arealer som sprøytes.  
• Beskrive og kvantifisere uttak av vann til landbruksformål direkte fra vassdraget.  
• Angi effekter av fangdammer mht oppfanging av jordpartikler, fosfor og nitrogen. 
• Angi hvilke konkrete bekker/sidebekker som kan egne seg for bygging av 

fangdammer. 
• Angi problemstillinger rundt kantsoner mot vassdrag og effekter av skogbrukstiltak på 

vassdrag. 
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ØKOLOGI 
 

Hva vi gjør i Modum: 
I Modum er vi godt i gang. Kommunen er funnet verdig til å motta Oikos 10% diplom og det 
er bare 5 % igjen før vi har nådd det nasjonale målet i 2020. Det må gå og vi har stadig flere 
dyktige konvensjonelle brukere som legger om deler av arealet eller enda til noen som legger 
om det hele. 
Økologisk nettverk vil også i år være i aktivitet. I løpet av fjordårets fikk vi midler til å 
gjennomføre et prosjekt som førte til at vi valgte å følge med to nye økologiske 
kornprodusenter som var inne i sitt første karensår og en produsent med litt lengre fartstid.  
Vi har i år blitt tildelt 20.000 kroner og for det vil vi gjennomføre flere fagmøter i løpet av 
vekstsesongen. Vi vil følge de samme produsentene som vi fulgte i fjor og på den måten følge 
med på de første årene framover. Dette vil tilføre også oss som ikke har lagt om, men som er 
vitebegjærlige verdifull kunnskap. 
Lista over fjordårets deltakere vil bli redigert og det er plass for nye interesserte. Ta kontakt 
med: Lars Aamodt, 95803215, lars.aamodt@modum.kommune.no og oversend 
telefonnummer og e-postadresse. Derved vil det bli sendt ut nyttig informasjon over våre egne 
markvandringer og andre relevante møter og markvandringer som arrangeres av for eksempel 
Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. 
Økologisk førsteråd 
Norsk Landbruksrådgiving har et omfattende og bredt veiledningstilbud til både erfarne 
økobønder og konvensjonelle som vurderer å legge om. Mer enn 30 rådgivere spredt over 
hele landet er klare til å gi gårdbrukere konkret veiledning om økologisk landbruk.  
Økologisk førsteråd  
Økologisk førsteråd er ett av tre delprosjekter der Norsk Landbruksrådgivning motiverer og 
veileder gårdbrukere som ønsker å legge om eller har lagt om til økologisk landbruk. De to 
andre delprosjektene er ”Rådgivningsavtale” og ”Dyrkingsgruppe”. Prosjektene har fått støtte 
fra Statens landbruksforvaltning gjennom utviklingstiltak for økologisk landbruk. 
Sjekk ut mulighetene dine 
Alle gårdbrukere uavhengig av medlemskap i Norsk Landbruksrådgivning kan få tilbud om 
Økologisk førsteråd. En rådgiver kommer da på gårdsbesøk og vurderer mulighetene for 
omlegging til økologisk drift med utgangspunkt i gårdens ressurser og gårdbrukernes mål. Det 
utarbeides en skriftlig tilbakemelding om gårdens muligheter. Tilbudet er gratis og 
uforpliktende, og siste året har ca 200 bønder takket ja til tilbudet. 
Økologisk matproduksjon 
Regjeringen har som mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være 
økologisk. Økologisk godkjent landbruksareal utgjorde 471 964 dekar i 2010. 
 
 
 

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. 
 

For å se hvor og når det er kurs se på www.mattilsynet.no → Planter → 
plantevernmidler → autorisasjonsordningen. 
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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. Les mer om gjerder og gjerdeplikt på www.nsg.no/beiterett 
 
 
 

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 2011 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 %. År 

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  
For næringsformål: 35% tilskudd av investeringskostnad, øvre tilskuddgrense kr 300’ 
For boligformål: Total investering: Mer enn kr. 150 000. Maks tilskudd for flis/ved kr. 
40’/30’ 

 
. 

Er noen av ordningene aktuelle - ta kontakt med teknisk etat, tlf 32 78 93 93! 
             
            Se også hjemmeside www.invanor.no   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 
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TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG 
MILJØMIDLENE 2008-2011 

For mer informasjon, se på hjemmesidene til Modum kommune: www.modum.kommune.no 
Teknisk, landbruk og miljø → landbruk og næring → Jordbruk → tilskudd i jordbruket 

 
 

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) 

 
 
 
 
 

KOMMUNEPLAN 2011-2020 FOR MODUM 
 
Du vil finne nyttig informasjon om kommuneplanarbeidet på kommunens hjemmesider på 
http://www.modum.kommune.no/kommuneplan  
Det går ut en høringsfrist den 23.5.2011. 
 
 
 
 
 

ETTERSØK OG AVLIVING AV SKADET VILT 
 

Melding om trafikkskadd vilt skal skje til 
lensmannskontoret, tlf 32 78 29 60 
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SKOGPLANTING 
 
For skogeiere som ikke har fått bestilt planter i vår:  
 
Planteskolen på Hokksund er nå utsolgt for skogplanter. 
Men fortvil ikke, i august er nye planter klare for salg.  
 
Husk: Høstplanting er et minst like godt alternativ som 
planting om våren. 
 

 
 

KANTRYDDING –  

ENKELT, BILLIG OG VIRKNINGSFULLT 
En ny sesong med sommervedlikehold er på 
trappene. Vi ønsker derfor å fokusere på 
rydding av kantvegetasjon som noe av det 
viktigste vedlikeholdsarbeidet som blir gjort 
på skogsbilveiene våre.   
 
Dessverre viser det seg at det i mange 
tilfeller går for lang tid mellom hver gang 
det ryddes. I tillegg blir det ofte spart igjen 
for mye vegetasjon. Fordelen med 
kantrydding bør være kjent, men vi tar 
gjerne en liten repetisjon: 
 

 

 

• Gjøre plass for tømmerbiler osv., for å unngå skader m.m. 
• Bedre siktforhold. 
• Veien tørker raskere opp og reduserer vedlikeholdet av kjørebanen. 
• Gjør veivedlikeholdet lettere, både sommer og vinter, ved at man ”kommer til” hele 

veibredden. 
• Reine grøfter og stikkrenneinn- og utløp har bedre kapasitet til å ta unna vann og 

minsker risikoen for flomskader. 
 
Hvis kantvegetasjonen er for plagsom ved tømmertransporten kan et vanskelighetstillegg på 
kr 10.-/fkbm bli krevd. Dette blir fort en stor kostnad, og beløpet kunne heller vært brukt på 
oppgradering av veien. 

Rydding av kantvegetasjon medfører raskt sparte kostnader. Den billigste og mest effektive 
måten å vedlikeholde kantene på er maskinell krattknusing, der kostnaden erfaringsmessig 
ligger på 1 – 3 kr/m + mva. Dette gjelder da begge sider av veien. Dersom flere går sammen 
om tiltaket, vil det bli et mer rasjonelt og prisgunstig opplegg.  

Krattknusing bør utføres hvert 3. – 4 år.  Men jo lenger man venter, jo dyrere blir det. 



 15 

Det er nå opprettet ny stilling som veiplanlegger hos Viken Skog. Veiplanleggeren skal jobbe 
med vedlikehold/opprusting/nyanlegg innen skogsveier. Det vil bli samarbeid med 
entreprenører som driver med vedlikehold, i første omgang krattknusing og bioenergiuttak.  

Har du behov for veiledning eller hjelp, ta kontakt med veiplanlegger Fredrik Løvenskiold. 
Har du veier som har behov for veikantrydding eller andre tiltak, så gi tilbakemelding på dette 
på  tlf.: tlf: 94 00 88 03, eller e- mail: fl@viken.skog.no 

 

 

 

MIDTSKOG – PROSJEKT FOR  
ØKT AKTIVITET I SKOGBRUKET  

I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD 
 
De tre kommunene i Midtfylket har sammen med Viken skog og Fylkesmannens 
landbruksavdeling startet et 3-årig prosjekt for økt aktivitet i skogbruket i Midtfylket.  
 
Første år av prosjektet har vært mye fokusert på aktivitet på skogkultur og tynning.  
Prosjektet har gitt resultater, og arealet med ungskogpleie og tynning er økt kraftig i 2010.   
 
Prosjektet har mål om bl.a.: 

• Økt aktivitet på skogkultur og tynning 
• Stabil og tilstrekkelig arbeidskraft for skogbruket 
• Kompetanseløft for skogeiere og veiledningsapparatet 
• Utnytte framtidsrettet teknologi for å jobbe smartere og 

mer effektivt i skogbruket.  
 

 
Prosjektet setter økt trykk på oppsøkende virksomhet, og du vil få tilbud om å delta på 
kurs, både praktiske, teoretiske og nettbaserte kurs.  
 
Vi har som mål å øke kunnskapen blant våre skogeiere, slik at de kan bli: 

• Gode forvaltere 
• Gjøre en del arbeid selv, hvis det er ønskelig. 

 
Det finnes muligheter for mange typer kurs, som alle kan dekkes av skogfondet, bl.a.: 
 
Praktiske kurs i regi av Skogbrukets kursinstitutt (SKI) om: 
 Bruk og stell av motorsag, hogst, virkesutnytting, planting og ungskogpleie. 
 
Teoretiske kurs i regi av SKI om: 
 Skatt og skogfond, din skog - dine muligheter og skogskjøtsel i ei ny tid. 
 
Nettkurs i regi av SKI om:  
 Skogfond, bygdeturisme, innføring i skogbruk, levende skog standarden, 
 inn på tunet, vegetasjon / vekstvilkår og bioenergi. 
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For mer informasjon, følg linkene: 
 www.skogkurs.no :  Skogbrukets kursinstitutt (SKI) 
 www.skogforsk.se – ”kunnskap direkt”: Den svenske skogforskningen
 www.energigarden.no :  Energigården AS – alt om bioenergi 
 
Har dere spørsmål til prosjektet eller skogkurs, kontakt prosjektleder  Ole Kolbjørn Strande, tlf. 
92 23 53 63. 
 
 

VILTFORVALTNING  
 
Hjorteviltavskyting i Modum 2010 
 Kalv 1 ½ år 2 ½ år+ Hanndyr-% Sum 
Elg 43 49 64 49 % 156 
Hjort 5 8 15 56 % 28 
Rådyr 50 Som voksen 84 63 % 134 
 
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 2 650 dekar, med variasjoner fra 1 300 til 12 000 
dekar. 
 
Kalve- og ungdyrvektene viser liten forandring fra foregående år. Produktiviteten viser en 
fortsatt nedadgående tendens. Bare 50 % av kuene hadde kalv, men 7 % av kuer m/kalv hadde 
tvillingkalv, noe som er en nedgang fra tidligere år. 
 
 

 
 
 
 

Antall skutte elg 1986-2010 
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0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

År

A
nt

al
l d

yr

Kvigekalv

1 1/2 års kvige

Voksen ku

Oksekalv

1 1/2 års okse

Voksen okse



 17 

Hjort 
Hjorten har i noen år vært temmelig stedfast i et par områder i 
Modum: Skogområdet nordover fra Skibrekåsen og Vestre 
Snarum. Selv om hjorten også er å finne andre steder i 
kommunen, er det de to nevnte områdene det er mest av den. 
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 
2010 ble på 28 dyr, som er en stor 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 2010 er det meldt 
inn 134 felte rådyr, dvs. samme avskyting som året før. 
Vintersesongen vil nok også i år vise seg å være tøff for rådyra, 
så en ny nedgang i bestanden må påregnes.  
 

 
 

INFORMASJON FRA SKOGEIERLAGET 
Styret i Modum Skogeierlag består av: 

leder Per Korsbøen 
styremedlem Åse Lien 
styremedlem Herman Tærud 

 
Etter omorganiseringen i skogeiersamvirket er virksomheten flyttet fra Modum Skogeierlag til 
Viken Skog Krødsherad og Modum skogeierområde. 
Modum Skogeierlags oppgave er kun å forvalte lagets kapital. 
 
I tillegg har laget div. utstyr til utleie: 
Utstyr Pris døgn leie        Kontaktperson          Telefon 
1 stk drammenslodd                300,- kr           Kristian Brecke       41508560 
1 stk veiskrape                       500,- kr                  Kristian Brecke        
2 stk ryddesager                     300,- kr           Jørn Bottolfs            32788481 
Drammensslodd fraktes med egen pallegaffel bak på traktor. 
 
Krødsherad og Modum skogeierområde. 
Andelslagene i Krødsherad og Modum gikk sammen 1.1.2011 i et felles skogeierområde. 
Styret består av: 
leder Per Korsbøen                e-post: pekorsbo@online.no, tlf 92048551 
nestleder Hans Jørgen Fyrand 
kasserer Åse Lien 
sekretær Bjørn Sorteberg 
studieleder Steinar Skinnes     e-post: steinar.skinnes@hotmail.com,  
1 vara Herman Tærud 
Skogbruksledere:  Modum: Tomm Kristiansen og i Krødsherad: Ingvar Ness 
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DE VIKTIGSTE SØKNADSFRISTENE FOR 2011 

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. 
(egen utbetaling) 

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 
Erstatning for tap av sau på beite 31. desember *  
Katastrofetap i husdyrproduksjon 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  

• Det kan søkes fra begge ordningene, samlet søknadsfrist er 1. november. 
 

GOD SOMMER! 


