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1 ADMINISTRATIVT 
Landbruket er administrativt lagt inn i Teknisk etat, avd. for areal, landbruk og miljø. 

 

1.1 Ansatte landbruk i Modum Kommune 
 

NAVN                                          DIREKTE TELEFON E-postadresse 
Fagleder jordbruk 

Vikar til 31.10.13 

Anna Arneberg 

Ole Brunes (80%) 

32 78 93 89 

------“-------- 
anna.arneberg@modum.kommune.no  

ole.brunes@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 

95 80 32 15 
lars.aamodt@modum.kommune.no 

 
Sekretær Ellen Kristine Hæhre 

(80 %) fri fredag 

32 78 93 90 

 
ellen.hahre@modum.kommune.no 

 

 

1.2 Modum Kommune - Hovedutvalg for teknisk sektor 2011 - 2013 
Landbruk er underlagt Hovedutvalg for teknisk sektor  

http://www.modum.kommune.no/hovedutvalg-for-teknisk-landbruk-og-

natursektoren.137324.no.html 

 

1.3 Landbrukstjenester i Buskerud 
 

PRIS LANDBRUKSVIKAR / BEREDSKAPSAVLØSER 01.01.2013 

 

 Dag Halv dag Time 

Sykdom (Fast for 2013) 1 400 700 187 

Annen avløsning - hverdag 1 462 731 195 

Annen avløsning – helg 1 725 862 230 

 

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 det er viktig at muligheten er der.  

 

Trenger du hjelp, ta kontakt med daglig leder, Kari Bøhn, tlf  32142106/95195364 

http://www.landbrukibuskerud.net  

1.4 Veterinærordningen 
 

På hverdager mandag til fredag mellom kl. 08.00 - 16.00 kan hver enkelt dyrlege 

kontaktes. 

Vakta begynner hver dag kl. 16.00 og går til kl. 08.00 dagen etter. 

I helgene begynner vakta kl. 16.00 på fredag og går til mandag kl. 08.00 

 

HEIDI THORUD   tlf. 41 60 08 77 

ANNE SOLBERG   tlf. 99 57 25 79 

ELSE RANDI BJØRNSTAD tlf. 90 09 88 77 

LINN WÅLER RØNNING  tlf. 98 89 23 79  

 

Månedlige vaktlister blir laget i slutten av hver måned og ligger på kommunens 

hjemmeside: 

 

mailto:anna.arneberg@modum.kommune.no
mailto:dag.presterud@modum.kommune.no
mailto:lars.aamodt@modum.kommune.no
mailto:ellen.hahre@modum.kommune.no
http://www.modum.kommune.no/hovedutvalg-for-teknisk-landbruk-og-natursektoren.137324.no.html
http://www.modum.kommune.no/hovedutvalg-for-teknisk-landbruk-og-natursektoren.137324.no.html
http://www.landbrukibuskerud.net/
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Samarbeidet om veterinærvakt i regionen styres av Sigdal kommune. For 

opplysninger om vakt: http://www.sigdal.kommune.no/default.asp?uid=754&CID=10 

  

1.5 Adresseendring landbruksforetak 

1.6 Ny adressering 
 I 2011 startet kommunen med tildeling av offisielle adresser. Målsetningen er at 

arbeidet med omadressering skal være ferdig i 2015. 

1.6.1 Ønsker du at den nye adresse også skal inneholde gårdsnavnet? 

Når adressen gjelder et gårdsbruk, kan den som har hjemmel til eiendommen som 

eier, kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn, dersom 

navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov om 

stadnamn. Eier av gårdsbruk må selv rette et skriftlig krav om dette til kommunen. 

Det bes om at slike ønsker kommer etter at tildeling av husnummer er mottatt. Mer 

info: www.modum.kommune.no  (Tjenester A-Å – Adressering) 

1.7 Adresseendring og Brønnøysundregisteret 
I Brønnøysundregisteret blir ikke ny adresse oppdatert automatisk. Dette må den 

ansvarlige fra foretaket endre selv. Det anbefales å gjøre dette gjennom Altinn, da vil 

det bare ta 2-3 arbeidsdager før endringen blir registrert. Alternativet er å sende inn 

skjema, dette vil ta en del lengre tid. Regnskapsfører kan også være behjelpelig 

For enkeltpersonsforetak gjelder skjemaet ”Forenklet registermelding – Del 1- 

Blankett for enkeltpersonsforetak” BR 1025.  

For ANS og DA gjelder skjemaet ”Samordnet registermelding – Del 1 – 

Hovedblankett” BR 1010. 

I begge skjemaene oppgir man foretaksopplysningene i punkt 1, deretter er det i punkt 

2.2 ”Endringer/nye opplysninger” som skal krysses av. Så oppgir man den nye 

adressa i punkt 4 og signerer til slutt. Spørsmål kan rettes til Brønnøysundregistrene 

på telefon 75 00 75 09. 

Dersom du ikke oppdaterer din foretaksadress i Brønnøysundregisteret, vil du ikke 

motta søknad om produksjonstilskudd i svært kort tid før fristen.  

 

2 DE VIKTIGSTE TILSKUDDSORDNINGENE I 2013 
 

JORD Søknadsfrist Forventet utbetaling 

Debio, økologisk drift, 

innmelding. 

 

1.juni, innmelding etter denne 

dato kan det ikke garanteres 

inspeksjon samme år. 

 

SMIL (spesielle miljøtiltak i 

jordbruket) 

1.mai og 

1. september 

Fortløpende og ut fra 

utført arbeid 

Vinterskade på eng, tilskudd 
 

15. juli 
Gi beskjed til kommunen 

umiddelbart når skaden oppdages 

 

Produksjonstilskudd, areal og dyr 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:   

http://www.sigdal.kommune.no/default.asp?uid=754&CID=10
http://www.modum.kommune.no/
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Avløsertilskudd - ferie og fritid 20. januar Juni året etter 

Produksjonstilskudd, kun husdyr 20. januar.  Juni 

Organisert beitebruk,  

tilskudd pr dyr 

1. november  

Investeringstilskudd til organisert 

beitebruk 

16. april  

Sau drept av rovvilt 1. november * Desember samme år 

Erstatning for tap av sau på beite 31. desember *  

Søknad om erstatning etter 

offentlig pålegg om restriksjoner i 

plante- og honningproduksjonen 

etter katastrofetap i 

husdyrproduksjonen 

31.desember  

SKOG:   

Ungskogpleie 

Suppleringsplanting 

Markberedning 

Førstegangstynning, furu 

Søknad leveres raskes mulig 

etter fakturering/utført arbeid. 

Siste frist 15. november. 

Hvert kvartal 

Nybygging/opprusting av 

skogsbilveier 

Første søknadsrunde: 1. april, 

men kan leveres gjennom hele 

året. 

Etter fakturering av 

fullført og godkjent 

arbeid 

Drift med taubane 1. november Etterskuddsvis etter 

godkjenning fra 

kommunen. 

Drift med hest 1. november Etterskuddsvis etter 

godkjenning fra 

kommunen. 

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

 

3 PRODUKSJONSTILSKUDD – REGIONALT 
MILJØPROGRAM 

3.1 Søknadsprosess og kontroll 
Søknad om produksjonstilskudd 

Kommunen oppfordrer alle til å sende produksjonssøknad via internett. 

 

Fra januar 2013 ble ikke søknadsskjemaet sendt ut i papirform. I Modum søkte nesten 

95 % elektronisk, noe som gjorde at vi havnet på andre plass i landet i vår gruppe!  

 

Fordelen ved elektronisk innsending er: 

 Opplysningene er fortsatt forhåndsutfylte 

 Søknaden gjennomgår kontroll allerede ved innsending 

 Tidligere søknader og tilskuddsbrev er tilgjengelig 

 Trygt å levere elektronisk 

 

Du finner den elektroniske søknaden på SLF (statens landbruksforvaltning) sine 

internettsider: www.slf.dep.no/  Der ligger også veiledningshefte, rundskriv, 

forskrifter og brukerhjelp til søknad. Kommunen er også behjelpelig.  Ta kontakt og 

avtal tid. 

Dersom det er endringer i søknaden skal kommunen ha skriftlig beskjed om dette. 

http://www.slf.dep.no/
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Søknad om regionalt miljøprogram: 

NYTT av året er at også denne søknaden er planlagt skal leveres elektronisk.  

Dataprogrammet er under testing.  Fylkesmannen i Buskerud går inn for at 

søknadsfristen fortsatt skal være den 20. september. 

 

Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket og regionalt miljøprogram 

Alle som søker om tilskudd er underlagt kontroll dersom de blir trukket ut.  Det er 

søkers ansvar at søknaden er korrekt utfylt. Dersom det er gitt feilopplysninger som 

ville ført til en merutbetaling kan det kreves avkorting av deler eller hele tilskuddet. 

 

Kravet til næringen er skjerpet ettersom man er selvstendig næringsdrivende og det 

forventes at man kjenner til lover og regler for de tilskudd man søker.   

Det at man ikke kjenner regelverket regnes som ingen grunn for å unngå avkorting. 

 

Debio:  

Skifteskjema fra Debio skal samsvare med søknad om produksjonstilskudd 

 

3.2 Salg av grovfor 
Det er i søknad om produksjonstilskudd gitt anledning til å føre opp salg av grovfor 

når man har for få grovforetende dyr, eller ikke har grovforetende dyr i det hele tatt, 

for å utløse tilskudd.  Dette salget skal kunne dokumenteres ved kopi av faktura og 

evt. banktransaksjon. Det er ikke nødvendig å sende inn dokumentasjonen sammen 

med søknaden, det blir gjennomgått når foretaket er trukket ut på kontroll.  I tillegg 

kreves det at salget er gjort til en regningssvarende pris.   

 

3.3   Miljøplan 
Alle foretak (untatt birøkt) skal ha miljøplan trinn 1. For f.eks. de som søker SMIL-

midler eller tilskudd etter regionalt miljøprogram, kreves trinn 2.  

Husk at gjødselplanlegging er en obligatorisk del av miljøplanen og at jordprøvene 

helst ikke skal være eldre enn 5 år. Dersom jordprøvene er eldre enn 8 år, er de for 

gamle. Ikke godkjent miljøplan medfører risiko for trekk i produksjonstilskudd på 

8000- 18 000 kr (avhengig av hvor stort areal man har). I tillegg risikeres avkorting 

Utstyr til å ta jordprøver kan lånes på landbrukskontoret. Også i forbindelse med 

lagring og spreding av slam er det viktig med oppdaterte jordanalyser. 

Se Forskrift om gjødselplanlegging: http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-19990701-

0791-0.html 

Se krav til Miljøplan: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-

miljo/bondens-miljoplan#miljoeplan-trinn-1 

3.3 Gårdskart og ajourføring 
Arealtallene som kommer fram på gårdskartet fra Skog og Landskap ble fra høsten 

2012 gjeldende i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og for søknad om 

Regionalt miljøprogram.   

For å finne arealene kan du gå inn på Skog og Landskap 

www.skogoglandskap.no/gardskart  

(På høyre side velger du ”Gårdskart på internett → Se kart på nett”)  

3.3.1 Ajourføring 

Endringer på markslaget som f.eks. nydyrking, ny veitrasè eller gjengrodde 

innmarksbeiter som berører jordbruksarealet, skal rettes i kartbasen hos Skog og 

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-19990701-0791-0.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-19990701-0791-0.html
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/bondens-miljoplan#miljoeplan-trinn-1
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/bondens-miljoplan#miljoeplan-trinn-1
http://www.skogoglandskap.no/gardskart
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Landskap. Det er viktig at alle ledd bidrar til at kartet er mest mulig oppdatert til 

enhver tid.   

 

4 SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL-
MIDLER)  

 

Søknadsfrist er 1. mai og 1. september. 

 

4.1 Målsettinger 
Modum skal ha et levende kulturlandskap i god hevd.  Dette 

betyr at en ønsker å hindre gjengroing av jordbruksarealer 

og bidra til at verneverdige bygninger, som er viktige i 

kulturlandskapet, blir ivaretatt. Videre skal forvaltningen av 

midlene bidra til at verdifulle naturtyper og arter blir 

ivaretatt i henhold til naturmangfoldloven.  

Det er et mål å hindre forurensning. Som en del av 

oppfølgingen av vannforskriften og vannrammedirektivet er 

det spesielt viktig å hindre erosjon fra jordbruksarealer.  

 

4.2 Generelt 
SMIL-tilskudda skal først og fremst forbeholdes aktive bønder.  

 Søknaden skal være ferdig godkjent før tiltaket settes i gang. 

 Alle tiltak innenfor jordbruket krever godkjent miljøplan. 

 Alle tilskudd betales ut fra godkjente og dokumenterte utgifter. Det skal føres 

timelister og framlegges dokumentert regnskap før sluttutbetaling. 

 Timepris på manuell egeninnsats settes til inntil kr.300,-/time.  

 Søkere som mottar produksjonstilskudd skal også ha miljøplan trinn 2. 

 Det er fortrinnsvis eier sjøl som skal stå som søker av tiltaket. 

4.3 Prioriterte tiltak. 
Flg. tiltak prioriteres uten at det utelukker andre:  

 Rydding og inngjerding av gamle beiter i kulturlandskapet, der søker kan 

dokumentere et tilstrekkelig beitepress.  

 Restaurering av freda og verneverdige bygninger i kulturlandskapet. 

 Hydrotekniske tiltak der det er erosjon og eller forurensning. 

 Erosjonssikring og flomsikring. 

 Fangdammer er en viktig miljøfaktor.  

 Omlegging fra korn til gras prioriteres i erosjonsutsatte områder. 

 Info og tilrettelegging av turstier med særlig verdi. 

 Informasjon om skjøtsel av kulturminner. 

 Innsyn og tilgjengelighet til vann, vassdrag og kulturlandskap. 

 

Søknaden sendes kommunen som innenfor gitte rammer tildeler tilskudd. Lista er ikke 

uttømmende. Tiltak som klart er i henhold til forskriftenes formål vil bli vurdert. 

 

Tiltak Tilsk. % Merknad  

Restaurering av bygninger 20-35  Utvendige utbedringer og helhetlige 

bygningsmiljøer prioriteres. 
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Gammel 

kulturmark/rydding 

40-60  Kvaliteten på landskapet er avgjørende, og det 

settes krav om tilstrekkelig beitepress. Ferdig rydda 

arealer er ikke automatisk godkjent som 

tilskuddsberettiget innmarksbeite. 

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

i bruk i drifta 

Biologisk mangfold 70-100  Kan være mer sjeldne plantesamfunn, gårdsdammer  

Fangdammer 50-70 Anlegges nederst i bekkeløp for å fange 

jordpartikler og næring. 

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 (høg erosjonsrisiko) tilsv. dette 

kr 100,- pr daa i 3-5 år. 

Organisert beitebruk Inntil 50% Gjelder fellestiltak for organiserte beitelag. Tiltaka 

skal fremme beitebruken, gjøre drifta mer rasjonell 

og redusere tap pga rovdyr. Søknad sendes via 

landbrukskontoret og forvaltes av Fylkesmannen. 

 

Se: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-

miljotiltak 

 

 

5 BYGDEUTVIKLINGSMIDLENE (BU-MIDLENE)  

5.1 Investeringer i tradisjonelt landbruk eller tilleggsnæringer 
Gjelder investeringer i faste anlegg som eks driftsbygninger med tilhørende 

produksjonsutstyr. Støtten er begrensa til 30% av godkjent kostnadsoverslag. 

Buskerud gir normalt inntil kr 750 000,- innen tradisjonelt landbruk. I helt spesielle 

tilfeller kan det gis inntil kr 900 000,-. I tillegg er det mulig å få rentestøtte på lån som 

er tatt opp i forbindelse med tiltaket. Rentestøtta varierer med markedsrenta, for 2012 

er den satt til 1,2 %. 

Investeringer for husdyr blir prioritert. Spesielt for mjølkeku, ammeku og sau. Nytt av 

året er at det er mulig å få støtte til korntørker.  

 

Det er ikke lenger noen søknadsfrist – så nå er det bare å komme med søknaden når 

dere er klare for det. I tillegg er nedre grense for investeringsstøtte fjerna, men det er 

likevel et krav om at ei evt. støtte skal ha stor betydning for gjennomføringa av 

prosjektet. 

5.2 Tilskudd ved generasjonsskifte 
Dette er aktuelt for de som er under 35 år som trenger å gjennomføre mindre 

investeringer for å opprettholde drifta. I Buskerud gis det inntil 40% i tilskuddet av 

godkjent kostnadsoverslag ut fra et maksimalt kostnadsgrunnlag på kr 1 500 000,-. 

Ordninga gjelder de første fem åra etter at overdragelsen er gjennomført. 

5.3 Etablererstipend  
Aktuelt for de som har en god idè, og har tenkt å etablere ny virksomhet med 

ekspansjonsmuligheter. Ordninga gjelder sjølve utviklingsfasa og etableringsfasa. 

Stipendet kan dekke inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag for begge fasene.  

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak
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5.4 Bedriftsutvikling 
Aktuelt for de som allerede har etablert virksomhet, men som trenger videreutvikling. 

5.5 Bioenergi  
Det kan gis tilskudd til sentralfyrte bioenergianlegg på gårdsbruk. Anlegg for 

skogsflis, ved og halm gis alle tilskudd. Normal tilskuddssats for varmeleveranser på 

gården er i 2012 30 %. Les mer på www.innovasjonnorge.no – Tilskudd til 

bioenergianlegg.  

 

Er noen av ordningene aktuelle - ta kontakt med oss på Landbrukskontoret!  

5.6 Prosjektbistand 
Vi hjelper til med søknaden og henviser dere videre om det er nødvendig. 

Næringshagen i Buskerud er gode og nødvendige hjelpere i noen saker, Norsk 

Landbruksrådgivning Østafjells, regnskapskontorene mfl i andre saker. Det skal søkes 

FØR tiltaket påbegynnes og en må normalt påregne noen måneders behandlingstid 

hos Innovasjon Norge. 

 

Nyttig link: 

http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/ 

 

6 SYSTEMATISK DRENERING AV 
JORDBRUKSAREAL. 

I jordbruksavtalen for 2013 er det avsatt 100 mill. kroner til grøftetilskudd. Buskerud 

er tildelt kr 6 mill. Pr. i dag er det usikkert om det blir tilskudd til grøfting for 2013 

grunnet en prosess med miljømyndighetene. 

Det er viktig at den som tenker på å søke gjør en vurdering om det er nødvendig å 

grøfte, eller om det er andre tiltak som er like effektive, og billigere. 

Drenering har vært en forsømt aktivitet i mange år. Dreneringsaktiviteten har gått 

drastisk ned etter at tilskuddet ble fjernet på 90-tallet. Mye jord bærer preg av 

manglende drenering. Strukturendringen i landbruket de siste 10 åra har bl.a ført til at 

utstyret blir større og tyngre. Stort, tungt utstyr påvirker jordstrukturen negativt, og er 

mye av årsaken til at det er behov for drenering. Et klima som fortoner seg som mye 

våtere og at nedbøren kommer mer konsentrert krever også en god grøftetilstand og at 

det er gode hydrotekniske løsninger. 

 

 

7 KAMPEN MOT FLOGHAVREN 
 Alle skal kontrollere åkrene sine gjennom vekstsesongen for floghavre, også 

dere som ikke er registrert med floghavre.  

 Skifter med floghavre må lukes jevnlig. Bruk kontrollerbar vekst. Bygg og 

hvete er gunstig. Det er også vanskelig å plukke floghavre i en frodig 

oljevekståker. Høsthvete og høstrug er også gunstig i det at en del unge 

floghavreplanter fryser ned på høst og tidlig vinter.  

 Når det for mye floghavre å luke, vil sprøyting være nødvendig, men husk at 

kjemisk sprøyting ikke fratar en for ansvaret for plukking. Sprøyting er ikke 

100 % effektiv. En del av floghavreplantene kan overleve og det kan i tillegg 

være sprøyteglipp og dysefeil som fører til at en fortsatt har levende planter i 

åkeren.  

http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.innovasjonnorge.no/Landbruk/
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 Hvis en har avsetning på grovfor er omlegging til eng i et tre års omløp særlig 

effektivt. 

 Bruk helst sertifisert såkorn. Hvis du bruker eget såkorn, må du være fri for 

floghavre. Ikke dyrk havre der det er floghavre! 

 Gå gjennom all åker (også leiejord) flere ganger i veksttida. Floghavreplanter 

kan spire gjennom hele vekstsesongen. 

 Meld omgående fra til landbrukskontoret dersom det blir funnet floghavre på 

en eiendom som ikke er registrert med floghavre. Ta vare på ei plante og lever 

den til landbrukskontoret hvor den deretter blir sendt til analyse.  

 Det er påbudt å bruke presenning og transportmiddel med tett bunn og tette 

karmer ved transport på vei og over annen eiendom. Dette gjelder for transport 

av både korn, erter, frø og halm, samt avrens/avfall fra dette.  

 Skurtreskere, halmpresser og andre maskiner skal reingjøres når de flyttes til 

en annen gård.  

 Når du mener å ha utrydda floghavren, bør du søke kommunen om 

frierklæring. Da slipper du mange restriksjoner og kan få muligheter til 

kontraktdyrking av blant annet såvare.  

 Bondelaget bidrar praktisk i kampen mot floghavre 

 

Se: http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-19880325-0251.html   

8 KVALITETSSYSTEM I LANDBRUKET 
Varemottakere i landbruket krever at alle foretak er følger opp kravene i 

Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Dette er et felles kvalitetssystem som hele 

næringa har gått sammen om.  

Se: http://www.matmerk.no/ksl/ Ordningen administreres av Matmerk. 

 

9 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 
Norges Bondelag og Norsk- Bonde og Småbrukerlag står bak Landbrukets HMS-

tjeneste. Bakgrunnen er at landbruket har mange dødsulykker, yrkesskader og 

yrkeslidelser. Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr bistand til det forebyggende arbeid 

gjennom samarbeidende bedriftshelsetjenester. I tillegg drives betydelig 

kursvirksomhet. Alle ansvarlige for foretak med arbeidsgiveransvar (lønnet eller 

ulønnet) er pålagt å ta kurs innen HMS. 

Se http://www.lhms.no/ 

 

10 AVLINGSSKADE 
Vi krysser fingrene for en flott vekstsesong i år. Det har vi fortjent etter fjorårets 

begredelige sommer. Minner likevel om at for å søke tilskudd om avlingsskade er det 

helt nødvendig at skaden meldes inn til kommunen umiddelbart når skaden oppstår. 

Om dette ikke gjøres skal kommunen avvise en evt. søknad. Søknadsfristen er 31. 

oktober det året skaden har skjedd. 

 

For regelverk, søknadskjema se: 

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt 

 

  

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-19880325-0251.html
http://www.matmerk.no/ksl/
http://www.lhms.no/
https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
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11 HJELP TIL GJØDSELPLANER  
I tillegg til landbrukskontoret kan Norsk Landbruksrådgivning Østafjells (NLRØ) 

være et aktuelt alternativ for dere som ønsker hjelp til å sette opp en gjødselplan. Det 

er viktig å ta kontakt med landbrukskontoret eller 

NLRØ i god tid før vekstsesongen for ny 

gjødselplan. For å gå til innkjøp av riktig 

gjødseltype er det er viktig å lage gjødselplan før 

innkjøp av kunstgjødsel. Her er det i mange 

tilfeller mye penger å spare. 

Husk at de som driver økologisk også skal ha 

gjødselplan. 

NB.: Gjødselplaner som skal brukes 

vekstsesongen må lages før 30 april då..  

 

Ta kontakt ved å ringe 32 78 93 93 / 95 80 32 15 lars.aamodt@modum.kommune.no 

eller Norsk Landbruksrådgivning, Anders Øren, tel.: 91 38 59 46, anders.oren@lr.no, 

eller Erik Hørluck Berg, tel.: 95 13 17 61,  horluck@lr.no Hjemmeside: 

http://www.nlrø.no 

 

12 AUTORISASJONSKURS FOR BRUK AV 
PLANTEVERNMIDLER  

 

Buskerud våren 2013 

v/ Bjarne Sæter Strøm Telefon: 32 10 99 56 / 934 56 942 E-post: 

bjarne.strom@naeringogsamfunn.no 

 

Autorisasjonen er gyldig i 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse gjelder tilsvarende 

krav som ved første gangs utstedelse. Sjekk om beviset ditt har gått ut. 

 

Plantevernmidler kan bare brukes av personer som har autorisasjon. Autorisasjon kan 

bare gis til personer over 18 år og som har gjennomgått obligatorisk autorisasjonskurs 

og bestått eksamen, samt dokumentert yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk 

av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon. 

 

Det er den som utfører sprøytearbeidet som skal ha autorisasjon. Det godtas ikke at en 

person med autorisasjon blander og gjør klar sprøyta, mens en person uten 

autorisasjon utfører sprøytearbeidet. 

 

I følge hjemmesiden til studieforbundet næring og samfunn arrangeres det følgende 

kurs i Buskerud: 

 

Tid Sted Lærere 

Lørdag 13.april, 2013 Foss gård, Lier Leif Christian Andersen 

Helge Bihli 

Lørdag 25.mai, 2013 Felleskjøpet Hønefoss Leif Christian Andersen 

Helge Bihli 

Torsdag 6.juni, 2013 Benterudstua Hønefoss Leif Christian Andersen 

 

Lørdag 19. oktober, 2013 Felleskjøpet Hønefoss Leif Christian Andersen 

Helge Bihli 

mailto:lars.aamodt@modum.kommune.no
mailto:anders.oren@lr.no
mailto:%20horluck@lr.no
http://www.nlrø.no/
bjarne.strom@naeringogsamfunn.no
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For informasjon og påmelding:  Studieforbundet næring og samfunn, Buskerud  

http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/buskerud/141-plantevernkurs-hosten-

2012-varen-2013 
 
 

13 ØKOLOGI 

13.1 Økologisk status i Modum.    
Buskerud er den flinkeste i klassen med et økologisk areal på 8,9 % og øko- pluss 

karensareal som tilsvarer 9,7 %. 

 

Kommune Økoareal % /areal Økoareal+karens % / areal 

Modum 11,7 / 5876 12,3/ 6199 

Sigdal 11,9 / 3889 13,0/ 3286 

Krødsherad 12,0 / 1095 12,2 /1104 

 

13.2 Økologisk førsteråd 
Dette er et tilbud til alle gårdbrukere uavhengig av medlemskap. Landbruksrådgiver 

kommer på gårdsbesøk og vurderer mulighetene for omlegging til økologisk drift med 

utgangspunkt i gårdens ressurser og gårdbrukernes mål. Det utarbeides en skriftlig 

tilbakemelding med dekningsbidragskalkyler. Tilbudet er gratis og uforpliktende. 

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.  

Ta kontakt med. Silja Valand, tlf: 900 89 399, email: silja.valand@lr.no 

De to andre delprosjektene er ”Rådgivningsavtale” og ”Dyrkingsgruppe”. Prosjektene 

har fått støtte fra Statens landbruksforvaltning gjennom utviklingstiltak for økologisk 

landbruk. 

13.3 Hva skjer ved omlegging? 
Mange starter omlegging ved pløying av eng. Husk at jorda MÅ være lagelig ved all 

jordarbeiding! Det er enda viktigere ved økologisk drift enn ved konvensjonell. Nå er 

det er jordorganismene som sørger for god næringstilgang for kulturplantene, og de 

må ha gode forhold i form av luft, fuktighet og næringsstoffer. Følgene av dårlig 

jordstruktur, som dårlig plantevekst, vassjuk jord og ugrasproblemer kan ikke 

kamufleres med en ekstra dose kunstgjødsel eller bruk av kjemiske sprøytemidler. 

 

Økologi =  + god agronomi. 

 

Husk at de som driver økologisk også skal ha gjødselplan. 

13.4 Litt om Debio 
Debios rolle er å sertifisere økologisk produksjon i Norge. Det er Mattilsynet som er 

tilsynsmyndighet for økologisk landbruksproduksjon, og som har delegert ansvaret for 

dette tilsynet til Debio. 

 

http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/buskerud/141-plantevernkurs-hosten-2012-varen-2013
http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/buskerud/141-plantevernkurs-hosten-2012-varen-2013
mailto:silja.valand@lr.no
http://www.agropub.no/index.gan?id=6948&subid=0
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Debio er bindeleddet mellom den økologiske produsenten og forbrukeren. 

Sertifiseringen skal sikre at alle varer som er merket med et av Debios merker er 

produsert på en økologisk måte. 

 

Debio gjennomfører derfor revisjoner hos økologiske produsenter. Revisjonen skjer 

ved årlige besøk, der Debios revisorer sammen med gårdbruker ser på 

kvalitetssystemer og går gjennom praktiske rutiner og dokumentasjon.  Debios 

revisorer registrerer økologiske arealer etter hva bonden selv oppgir og ber dessuten 

om oppdatert skiftekart etter nytt kartverk. 

 

I 2012 gjennomførte Debio over 2.500 besøk hos økologiske produsenter for å 

kontrollere at kravene i økologiforskriften etterleves. 

 

Alle som ønsker å starte med økologisk produksjon må levere søknad og en ferdig 

utarbeidet økoplan. I tillegg til gratis økologisk førsteråd fra Norsk 

landbruksrådgivning, kan man også få gratis bistand fra samme instans for å utarbeide 

en økoplan. 

 

Les mer om hvordan du kan knytte deg til Debios kontrollordning her  

< linkto: http://www.debio.no/section.cfm?path=2,66 > 

14 SKOGBRUK 
 

   
 

14.1 Få mer ut av skogen din  
Innovativ utvikling av skogbruket i Midt-Buskerud  

Facebook-gruppe 

Informasjon om skogrelaterte saker, særlig for Modum, Sigdal og Krødsherad. Her vil 

du få nyttige tips til hvordan du kan få mer ut av skogen din, både økonomisk og 

sosialt.  

Siden er opprettet i regi av prosjektet Midt Skog, som er et samarbeidsprosjekt 

mellom landbrukskontorene i Sigdal, Modum og Krødsherad - og Viken Skog.  

 

Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan få mer ut av skogen din! 

 

http://www.debio.no/section.cfm?path=2,66
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14.2 Skogfond-info 

14.2.1 Skogtilskudd 2013 

Tilskuddet settes opp med 15 % i 2013 til 40 %. Nytt av året er at det innføres 

tilskudd til førstegangstynning i furu, med kr. 25 pr. m3. 
Tiltak:  Tilskudd  

Ungskogpleie/lauvrydding  40 %  

Markberedning  40 %  

Suppleringsplanting  40 %  

 

14.2.2 Utbetaling fra skogfondet 

Vi får svært ofte ufullstendige meldinger fra skogeiere i 

forbindelse med utbetalinger fra skogfondet. 

 

Husk derfor på følgende: 

 Bilag og utbetalingsanmodning sendes 

kommunen v/landbrukskontoret 

 Attestering skal skje direkte på bilaget (ikke 

løse, gule lapper) 

 Vi må ha melding om: 

o Hvem skal motta pengene? Har du betalt 

regningen på forhånd (fakturaen blir refundert), eller skal vi anvise 

fakturaen direkte til kreditor. 

o Netto- eller bruttobeløp skal refunderes, hvis du selv har betalt 

regningen? 

o Ønskes det tilskudd? 

 

14.2.3 Ekstra innbetaling til skogfond 

Hvis man finner ut at det i forbindelse med en hogst er trukket for lite skogfond, er det 

muligheter for en ekstra innbetaling. På grunnlag av registrert virkesomsetning 

innenfor et kalenderår kan skogeier avsette inntil 40 % av virkets bruttoverdi. Dersom 

det er trukket mindre enn 40 % kan differansen innbetales. Frist for å registrere denne 

innbetalingen er 6. februar det påfølgende år. 

 

Skogeier fyller ut og sender skjema (SLF-918) https://www.slf.dep.no/no/eiendom-

og-skog/skogbruk/skogfond/skjema til Skogdata AS. Deretter vil 

betalingsanmodningen komme i posten. På skjemaet registreres ønsket 

tilleggsinnbetaling (kode 9997), men ikke bruttoverdi eller kvantum, og skogeier skal 

registreres på skjemaet både som "kjøper" og "selger". Det kan bli kontrollert at total 

avsetning til skogfond ikke overstiger 40 % av virkets bruttoverdi. 

 

14.2.4 Hva skogfondet ikke kan brukes til 

De fleste vet hva skogfond kan brukes til. Hvis man fortsatt er usikker kan man få mer 

info på nettsiden www.skogfond.no. 

 

Det viser seg at en del skogeiere trenger en oppfrisking på hva skogfond IKKE kan 

benyttes til. Nedenfor er angitt eksempler på tiltak som noen skogeiere har ønsket 

refusjon for, men fått i retur: 

https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/skogfond/skjema
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/skogfond/skjema
http://www.skogfond.no/
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 Vedlikehold av traktorveier 

 Sporpussing av traktorveier etter hogst 

 Serviceavgift Viken Skog 

 Planteutstyr (hullpipe m.m.) 

 GPS 

 Stell av felt for juletre og pyntegrønt 

 Oppmerking av eiendomsgrenser der jordskifteretten ikke er involvert 
 

14.3 Ungskogpleie er viktigere og billigere enn du tror 
Verdiøkning på framtidsbestandet, i form av:  

 Høyere andel skurtømmer. 

 Raskere hogstmodenhet.  

 Økt produksjon av trevirke av god kvalitet, som 

gir større netto. 

 Redusert risiko for snø- og vindskader. 

 

Prioriteringer: 

 Bestand i tidlig fase, høyde 1 - 4 meter. 

 Gode boniteter. 

 

Hvor mye koster ungskogpleien?  

Kostnadene varierer med bonitet og tetthet, men bruttoprisen før tilskudd og 

skattefordel ligger i gjennomsnitt på ca. kr. 400,- pr. dekar. Forsømte ungskogfelt gir 

mangedobbelt arbeid, dvs. høyere kostnader. 

Med 40 % tilskudd og 85 % skattefordel betyr det for en skogeier med 39 % 

marginalskatt at han kun har en egenandel på 16 % av kostnadene ved å leie inn hjelp 

til ungskogpleie. 

 

For mer info sjekk skogfondkalkulatoren til Skogbrukets Kursinstitutt (SKI): 

www.skogkurs.no/artikkel.asp?Data_ID_Article=2459&tema= 

 

14.4 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 som 

ønsker å bygge vei bør søke i god tid. 

 

Søknadsskjema finner du på www.slf.dep.no (bruk ”landbruksveg” som søkeord) eller 

ta kontakt med landbrukskontoret. 

 

 

 

 

 

 

http://www.skogkurs.no/artikkel.asp?Data_ID_Article=2459&tema
http://www.slf.dep.no/
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15 VILTFORVALTNING 

15.1 Kontroll av hjorteviltkjøtt 
Hygienepakken er en del av Norges EØS-avtale med EU og omhandler regelverk for 

næringsmiddelhygiene. Den ble gjeldende i Norge 01.03.2010. Norge er der gitt 

mulighet til lokale tilpasninger om bl. a. viltkjøttkontroll. Den generelle 

bestemmelsen sier at alt hjorteviltkjøtt som omsettes fra jaktlaget til andre enn 

sluttforbruker, skal kontrolleres av veterinær, eller feltkontrollør. 

Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) har, i samarbeid med bl.a. Norges Skogeierforbund 

utarbeidet et kursopplegg for skolering av feltkontrollører av hjorteviltkjøtt. 

Feltkontrollen 

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt skal utføres av feltkontrollør som har gjennomført 

godkjent kurs. Ut fra kunnskap gitt i kurset og tidligere bakgrunn og praktisk erfaring, 

skal kontrollen vurdere dyrenes helsetilstand mens dyra var i live og den behandling 

slaktet og kjøttet har fått etter avliving. Feltkontrolløren skal også kontrollere at dyra 

og slaktet er hygienisk behandlet, både ved uttak av indre organ, transport, slakting, 

partering og lagring. 

 

Feltkontrolløren 

For å kunne delta på kurs og bli godkjent feltkontrollør, kreves at vedkommende 

er en dreven jeger og slakter. Han/hun må ha vært registrert som jeger i minst 5 

år og ha minst 5 års erfaring med hjorteviltjakt . Kandidaten må aktivt ha 

deltatt i slakting  

Feltkontrolløren er normalt en del av jaktlaget og skal avgi erklæring på jaktlagets 

kjøtt. Feltkontrolløren utfører sin kontroll uten godtgjørelse. 

 

15.2 Kurs i feltkontroll av hjortevilt 
For mer info og påmelding til kurs, benytt følgende link: 

http://feltkontroll.skogkurs.no/  

Det gjennomføres kurs hele året. Hvis det er tilstrekkelig interesse lokalt kan det 

settes opp egne kurs i f. eks. en kommune. 

http://feltkontroll.skogkurs.no/
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15.3 Resultater etter jakta 2012 

Antall skutte elg 1986-2012 
(fordelt på kjønn og alder)
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Felte hjort 1994-2012
(fordelt på kjønn)
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Felte rådyr 1994-2012
(fordelt på kjønn)
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For mer info om viltforvaltning i Modum gå inn på linken:  

http://www.modum.kommune.no/hjortevilt-data-2012.5182654-103694.html 

 

For mer generell info om jakt og resultater, se www.hjortevilt.no 

 

 

 

 

 

http://www.modum.kommune.no/hjortevilt-data-2012.5182654-103694.html
http://www.hjortevilt.no/


18 

 

15.4 Frister vedrørende jakt 

 

Jaktvald:  

Søknad om godkj. av vald, hjortevilt 1. mai 

Rapportering av jakt:  

Elg, rapportering 24. november 

Hjort, rapportering 3. januar 

Rådyr, rapportering 3. januar 

 

 

 

GOD SOMMER! 


