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ANSATTE PÅ TEKNISK ETAT: 
 
NAVN                                          DIREKTE TELEFON  E-postadresse 
Fagleder jordbruk 
 

Anna Arneberg 32 78 93 89 
 

anna.arneberg@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 fredag 

32 78 93 90 
 

ellen.hahre@modum.kommune.no 
 

 

HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR 

2011-2015 
Nytt er at hovedutvalget er redusert med to medlemmer fra denne valgperioden. 

MEDLEMMER Varamedlemmer: 
Ingunn Dalaker Øderud, leder (SP) For SP: Truls Ødegård, Ole Jonny Finsrud 
Terje E. Gulbrandsen, nestleder (AP) Kristine Aamodt, Kristine Pedersen. For  
Lars Grønhovd (SP) AP: Vidar Weum, Gro Grøsland, Tore 
Jan Olav Markussen (AP) Skoglund, Arnulf Fjeldheim, Mette Marit 
Tone C Hartz (AP) Hovde. For FRP: Inger M. Haveråen, 
Morten Wold (FRP) Odd Georg Hansen, Rolf Enger For H:  
Anita Skretteberg (H) Steffen E Hanebo, Jon Hovland, Hanneke 

Molenar 
Hovedutvalget har planlagt 8 møter pr. år.  
Vanligvis er møtene åpne og holdes i formannskapssalen i rådhuset, start kl. 1800. 
Planlagte hovedutvalgsmøter resten av 2012: 6. juni, 29. august, 10. oktober, 14. 
november og 19. desember.   
 
Det er mulig å få fram alle sakspapirer og vedtak ved å gå inn på Modum kommunes 
hjemmesider. 

 
 

KONTROLL AV FORVALTNINGEN 
Modum kommune hadde i 2011 besøk fra Fylkesmannen i Buskerud, hvor de ble 
gjennomført en kontroll av følgende ordninger:  

• Produksjonstilskudd i jordbruket (PT) 
• Regionalt miljøprogram (RMP) 
• SMIL  
• NMSK. 

 
I tillegg ble delegasjonsreglementet kontrollert. 
 
Det ble sjekket hvordan kommunen behandlet søknadene etter gjeldende regelverk, 
hvordan kontroll av disse ble gjennomført og hvordan vedtak var belyst og utført. 
Generelt kom kommunen godt ut av kontrollen, det ble ikke funnet noe avvik. 
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PRODUKSJONSTILSKUDD – REGIONALT MILJØPROGRAM  

 
Søknad: Kommunen oppfordrer alle til å sende produksjonssøknad via internett. 
 
Fra januar 2013 er det planlagt at alle foretak skal søke elektronisk, vi oppfordrer alle 
til å starte med elektronisk søknad allerede i høst.   
 
Fordelen er: 

• Du finner flere forhåndsutfylte opplysninger 
• Du finner tilskuddsbrev fra tidligere år 
• Kontroll allerede før du sender søknaden 
• 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… 
 
Kurs: Elektronisk søknad for produksjonstilskudd i jordbruket. 
 
Kommunene i midtfylket planlegger å avholde kurs for dere som vil vite mer om 
hvordan man kan legge inne en elektronisk søknad. Kurset vil bli arrangert i forkant 
av søknadsomgangen i august 2012. Kurset vil være praktisk rettet og målet er at dere 
kan sende inn søknaden som en del av kurset.  
Kommunene kommer med mer informasjon om tid og sted for kurset seinere. 
 
Kontroll av produksjonstilskudd i jordbruket og reg ionalt 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. 
 
Dersom det er endringer i søknaden skal kommunen ha skriftlig beskjed om dette. 
Kravet til næringen er skjerpet ettersom man er selvstendig næringsdrivende og det da 
forventes at man kjenner til lover og regler for de tilskudd man søker.  Det at man 
ikke kjenner regelverket regnes som ingen god grunn for å unngå avkorting. 
 
 
 

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 grovforetnede dyr i det hele tatt for 
å utløse tilskudd.  Dette salget skal kunne dokumenteres ved kopi av faktura og 
banktransaksjon.  I tillegg kreves det at salget er gjort til en regningssvarende pris.   
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GÅRDSKART OG AREALTALL FOR 2012. 
 

Modum kommune vil i løpet av april være ferdige med gjennomgangen av gårdskart i 
Modum.  Det har beklageligvis tatt lenger tid enn beregnet da vi startet i 2010, slik at 
alle har ikke fått svar på sine henvendelser før nå i vår.   
 
Når første gjennomgang av gårdskartene er over starter ajourføringen.  Dersom det 
er endringer på markslaget som f.eks. nydyrking, ny veitrasè eller gjengrodde 
innmarksbeiter som berører jordbruksarealet, skal dette rettes i kartbasen. Det er 
viktig at alle ledd bidrar til at kartet er mest mulig oppdatert til enhver tid.   
 
Arealtallene som kommer fram på gårdskartet fra Skog og Landskap 
blir 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  

1. (På høyre side velger du ”Gårdskart på internett → Se kart på nett”) For de 
som får papir og ikke kan klikke på linken 

2. søk opp fylke, kommune, samt gårds- og bruksnummer på den eiendommen 
det gjelder.  (Det kan ta litt tid ettersom det er mye data som skal hentes fram.) 

 
Debio: Skifteskjema fra Debio skal samsvare med søknad om produksjonstilskudd 

 
 
 

ADRESSEENDRING - LANDBRUKSFORETAK 
 
 I 2011 startet kommunen med tildeling av offisielle adresser. Modum er delt opp i 4 
områder. 
Område 1: Øst-Modumveien med tilhørende sideveger og hytter (ca. 650 mat.adr.) 
Område 2: Heggenveien til Åmot med tilhørende sideveger/hytter (ca. 525 mat.adr.) 
Område 3: Refsal, Bingen, vestre Åmot, Simostranda, Vestre Spone, Brunesområde 
(ca. 900 mat. adr.) 
Område 4: Vestre Snarum, Snarum, Kløftefoss, Drolsum, Holleia (ca. 900 mat.adr.) 
 
Område 1 er ferdig adressert, område 2 godt i gang og de andre områdene kommer 
etterhvert. Målsetningen er at arbeidet med omadressering skal være ferdig i 2015. 
 
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) 

 

 

 



5 
 

Adresseendring og Brønnøysundregisteret 

I Brønnøysundregisteret blir ikke ny adresse oppdatert automatisk. Dette må ansvarlig 
av 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.  

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 foretaksadressa di i Brønnøysundregisteret, vil du f.eks 
risikere å motta søknad om produksjonstilskudd i svært kort tid før fristen.  

 
 

GJØDSELPLANER OG HYDROTEKNISKE PLANER 
 
I tillegg til landbrukskontoret kan Norsk Landbruksrådgivning Østafjells (NLRØ) 
være et aktuelt alternativ for dere som ønsker hjelp til å sette opp en gjødselplan, eller 

som trenger bistand til hydrotekniske planer. Det 
er viktig å ta kontakt med NLRØ i god tid før 
vekstsesongen for ny gjødselplan. Skal dere søke 
om SMIL-midler for hydrotekniske tiltak er 
søknadsfristen 1. mai og 1. september. Om 
planlegger får beskjed i god tid er det mulig å 
samkjøre oppdraga. NLRØ kan kontaktes på 
telefon 95 28 60 00 eller mail ostafjells@lr.no. 
 

 
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. Man risikerer da ett trekk i produksjonstilskudd på 8000- 18 000 kr (avhengig 
av hvor stort areal man har). Utstyr til å ta jordprøver kan lånes/fås på 
landbrukskontoret. Også i forbindelse med lagring og spreding av slam er det viktig 
med oppdaterte jordanalyser. 

 

Fylkesmannen i Buskerud har i år satt ekstra fokus på miljøet. De vil i løpet av 
sommeren 2012 tilskrive et nærmere angitt antall foretak og be de om å sende inn 

miljøplanen til Fylkesmannen for gjennomsyn. 
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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.  

 
• Det er avlingssvikt som oppstår pga av værforhold før plantene er høsta som er 

berettiga et evt tilskudd. Skader på lager eller regn på høyet etter slått kommer 
ikke inn under ordninga. 

• Man må være berettiga produksjonstilskudd for å søke om avlingsskade.  
• Søknaden kan og bør legges inn elektronisk. 
• Søknadsfristen er 31. oktober det året skaden har skjedd. 
 
For 2011 hadde Modum 26 søknader om avlingssvikt. Disse var fordelt på 21 på 
korn, 4 på grovfôr, 1 på honning. Av 26 søknader så er det 12 stykker som har fått 
utbetalt erstatning (noen har ikke fått utbetalt, da erstatningssummen ikke har vært 
over 5000 kr, noen få venter fortsatt på behandling pga for seint innsendt søknad 
eller at man venter på kornoppgave 3.) 

 
 

KAMPEN MOT FLOGHAVREN 
 

Det er mange som har registrert floghavre på sine eiendommer, og det er svært viktig 
at det blir gjort en innsats for å få bukt med dette problemet. Alle skal kontrollere 
åkrene sine gjennom vekstsesongen for floghavre, også dere som ikke er registrert 
med floghavre. 
 

• 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. 

• Skifter med floghavre må lukes jevnlig. Bruk kontrollerbar vekst. Kjemisk 
bekjempelse og vekstskifte med eng er gode hjelpemidler som reduserer 
lukearbeidet. 

• 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.  

• 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. 

• Når det er for mye floghavre til å luke, vil sprøyting være nødvendig, 
alternativt legg om til eng.   
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MILJØMIDLER I JORDBRUKET/SMIL-MIDLER 
 

Søknadsfrist er 1. mai og 1. september. 
 
 
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 naturmangfoldlova.  

• 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.  

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. Det skal føres 

timelister og framlegges dokumentert regnskap før sluttutbetaling. 
• Timepris på manuell egeninnsats settes til inntil kr. 300,-. 
• Søknaden skal være ferdig godkjent før tiltaket settes i gang. 
• Søkere som mottar produksjonstilskudd skal også ha miljøplan trinn 2. 
• Kostnadsoverslag på min. 15 000 kr settes som nedre grense for miljøtekniske 

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

 
PRIORITERTE MILJØTILTAK I JORDBRUKET: 

• 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 forurensningsfare. 
• Erosjonssikring og flomsikring. 
• Fangdammer er en viktig miljøfaktor. Dammene bremser og reduserer 

forurensningen. 
• Omlegging fra korn til gras prioriteres i erosjonsutsatte områder. 
• Info og tilrettelegging av turstier med særlig verdi. 
• Informasjon og skjøtsel av kulturminner. 
• Innsyn og tilgjengelighet i vann, vassdrag og kulturlandskap. 

 
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. 
Gammel kulturmark/rydding 40-60  Kvaliteten på landskapet er avgjørende, og det settes 

krav om tilstrekkelig beitepress. Ferdig rydda arealer 
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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 

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

fremme beitebruken, gjøre drifta mer rasjonell og 
redusere tap pga rovdyr. Forvaltes av Fylkesmannen. 

 
Ny strategi for bruken av midlene for 2012 – 2015. Se hele saken på kommunens 
hjemmesider under landbruk. 

 
 

AUTORISASJONSKURS I BUSKERUD VÅREN 2012: 
 
Kurs rettet mot jordbruket (åkersprøyte): 
 
Førstegangskurs (nye brukere) 
24. mai:   Benterudstua, Hønefoss 
 
Fornyingskurs 
24. mai:   Benterudstua, Hønefoss 
 
For informasjon og påmelding:  
Bygdefolkets Studieforbund Buskerud v/ Lise Kihle Gravermoen  
Telefon: 32 10 99 56 / 41 66 09 88  
E-post: lise.kihle.gravermoen@bsfstudie.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. 
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BYGDEUTVIKLINGSMIDLENE (BU-MIDLENE) 
 

• Investeringer i tradisjonelt landbruk eller tilleggsnæringer 
Gjelder investeringer i faste anlegg som eks driftsbygninger med tilhørende 
produksjonsutstyr. Støtta 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 
(grovfôrbaserte produksjoner). 
 
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. 

 
• 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. 

 
• 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.  
 

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

• 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!  
 
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. 
 
Prioriteringer for Buskerud 2011          www.innovasjonnorge.no  
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ØKOLOGI OG FØRSTERÅD 
 

Hva vi gjør i Modum.    
Vi har passert 13 % økologisk areal og vi er på 
god veg mot 15 % som er det vedtatte målet 
for 2020. Lista ved siden av viser de av 
kommunene i Buskerud som har passert 10 %.  

Buskerud  

Flesberg 19 %
Gol 17 %
Kongsberg 15 %
Lier 14 %
Modum 13 %
Sigdal 13 %
Krødsherad 12 %

 

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. 

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. 

 

Lite giftige sopper i økologisk korn  
Mens konvensjonelle kornbønder strever med høyt innhold av giftige sopper i kornet, 

er situasjonen en annen for dem som driver økologisk. Nå lurer forskerne på hva 
økobøndene gjør som fører til mindre innhold av farlige soppgift i kornet. 
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Fadderordning for nye                        

gardbrukere/matprodusenter.                                                                                                         

Vil du bli gardbruker/matprodusent  eller har du nettopp tatt over? 
– møt en fadder som driver og har svar på spørsmålene dine! 

Fadderordningen "Bli bonde i Buskerud" er en del av prosjektet "Slipp oss til- 
ungdom inn i landbruket" hvor  nye brukere  blir re kruttert til det miljøvennlige 
landbruket, samt matproduksjon, samtidig som en holder på å bygge opp et 
større miljø rundt allerede aktive gardbrukere/ matprodusenter. Gjennom 
fadderordningen «Bli Bonde i Buskerud» vil vi skape  mer trivsel, økt kompetanse i 
nærmiljøet på lang sikt og økt samarbeid 

Prosjektet tar utgangspunkt i dagens aktiviteter i faglaga og andre lag knytta til 
landbruk, pluss rådgivingsapparatet og produsentlag . Prosjektet vil lage et 
strukturert opplegg, der både fadder og ”fadderelevene” (nybrukere) vil få nytte 
gjennom kompetanse- og nettverksbyggende tiltak. Økonomisk kompensasjon til de 
enkelte fadderne skal honorere innsatsviljen deres fra prosjektets side, noe som vil 
være et viktig signal ut til næringa. 

Fadderordningen er en unik sjanse til å komme i kontakt med erfarne 
brukere/produsenter som er interessert i å dele kunnskap, kompetanse og 
erfaring på en lett og trivelig måte. Vi tilbyr et uformelt samarbeid med rammer 
som garanterer deg gratis (subsidiert av prosjektet) rettledning fra fadderen din, eller 
kurs, nettverksbygging og kontakt med faglaga, som vil gjøre starten til enda bedre! 
Kanskje kan en fadder og et nettverk være til nytte i visse perioder til fordel for den 
enkelte gardbruker. (sanking, høsting, avløsning, innkjøp av driftsmidler). 

Fadderne vil sette pris på å få deg som ny 
kollega i nærmiljøet, både for trivselen og 
framtida sin del.  

Er du en erfaren gardbruker som ønsker å 
knytte kontakter og bidra med dine 
erfaringer til nye brukere? 
Ta kontakt med prosjektleder Anne 
Arnesen, tlf: 32712314/ 970 33 174 eller 
epost: anne.buskerud@smabrukarlaget.no – 

som vil hjelpe deg med å få kontakt med fadderen/nybrukeren din.  
 

For mer info kan du også sjekka hjemmesida vår: www.gardsbruk.no 
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LANDBRUKSTJENESETER BUSKERUD  
 
PRIS LANDBRUKSVIKAR / BEREDSKAPSAVLØSER 01.01.2012 
 
 Dag Halv dag Time 
Sykdom (Fast for 2012) 1.300 653 174 
Annen avløsning - hverdag 1.388 694 185 
Annen avløsning – helg 1.650 825 220 
 
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 

 

 

 
 

VETERINÆRORDNINGA. 
 
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, 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 
ANNE RICHELIEU TJØNNELAND, 3355 Solumsmoen tlf. 46 65 26 62 
 
Else Randi Bjørnstad har pt. permisjon  
 
Månedlige vaktlister blir laget i slutten av hver måned og ligger på kommunens hjemmeside: 
 
Modum kommune:            www.modum.kommune.no (Tjenester A-Å – Veterinærvakt) 
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FÅ MER UT AV SKOGEN DIN  
Innovativ utvikling av skogbruket i Midt-Buskerud  
 
Midtskog-prosjektet 

• Samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Midt-Buskerud, 
Fylkesmannen i Buskerud og Viken Skog.  

• Målet er å få skogeiere til å benytte seg av den gunstige 
skogfondordningen og hvordan de kan tjene penger på skogkultur. 
Hvordan øke verdiene og utnytte ressursene i skogen bedre? 

• Kunnskapsformidling om skogkultur til nye generasjoner.  
• Målgruppen er både erfarne skogbrukere og neste generasjon 

skogeiere. 
 
Dette skjer i 2012: 

• Skogvandringer: uformell skogbefaring, enkeltvis eller som en 
skogkveld med flere. 

• Praktiske og teoretiske kurs, se iht. kursoversikt 
• Oppsøkende virksomhet 
 

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

Med vennlig hilsen 
 

 
         
 
 
 
 

  
Ole Kolbjørn Strande 
Prosjektleder Midtskog 
oks@viken.skog.no 
Tlf. 92 23 53 63  
eller 32 71 23 20 
 

Dag Præsterud 
Fagleder skogbruk, Modum 
dag.presterud@modum.kommune.no 
Tlf. 32 78 93 92 
eller 90 61 15 86 
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SKOGFOND-INFO 
 

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? 
 
EKSTRA INNBETALING AV 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. 
 
 
HVA SKOGFONDET IKKE KAN NYTTES 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: 
 

• Vedlikehold av traktorveier 
• Sporpussing av traktorveier etter hogst 
• Serviceavgift Viken Skog 
• Planteutstyr (hullpipe m.m.) 
•  
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• GPS 
• Stell av felt for juletre og pyntegrønt 
• Oppmerking av eiendomsgrenser der jordskifteretten ikke er involvert 

 
 

BRUK AV SKOGFOND TIL UTTAK AV  

SPREDTE GRUPPER AV VINDFALL 

• For å dempe skadevirkninger etter stormen Dagmar har Landbruks- og 
matdepartementet besluttet at det legges opp til en midlertidig prøveordning 
for bruk av skogfond til uttak av spredte grupper av vindfall. 

• Skogfond kan brukes til delvis dekning av merutgifter ved å ta ut spredte 
vindfall som kan bli yngleplass for skadeinsekter, inntil kr. 50 pr. m3. 
Hensikten er å redusere ynglemateriale for skadeinsekter, da særlig for 
granbarkbillen, og dermed redusere faren for ny masseoppformering. 

• Vilkår for bruk  av skogfond til stormskog  
Med uttak av spredte grupper av vindfall menes areal mindre enn 2 dekar med 
et uttak på mer enn 2 m3. 

• Gjelder ikke uttak av vindfelte trær i frøtrestillinger, eller livsløpstrær 
• Uttak av furu må skje før 1. juni 2012, og gran før 1. juli 2012. 
• Det må oppgis volum, antall grupper vindfall, driftspris tidsperiode og 

kartfesting. 

 
SKOGTILSKUDD  

 
• Tilskuddet settes opp med 5 % i 2012 til 25 %. Nytt av året er at det innføres 

tilskudd til suppleringsplanting! 
•  
• Det vil bli følgende skogtilskudd i 2012: 

•  
Tiltak Tilskudd 

Ungskogpleie/lauvrydding 25 % 
Markberedning 25 % 

Suppleringsplanting 25 % 
 
• Tilskuddene beregnes ved registrering av utgiftsbilag/ dekning av eget arbeid 

på skogfondskontoen, og gjelder av godkjente kostnader. 
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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 20 % tilskudd og 85 % skattefordel betyr det for en skogeier med 36 % 
marginalskatt at han kun betaler 27 % av kostnadene ved å leie inn hjelp til 
ungskogpleie. 

 
 

PRIORITER UNGSKOGEN I 2012 MENS TØMMERPRISENE ER LA VE! 

 

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. 
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VILTKONTROLL 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. 

Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt 
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. 

 
 
 
 
 

 



18 
 

 
 

 

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! 


