
 

 

Drenering av jordbruksareal 

Det er også i 2016 muligheter for å søke tilskudd til å 

drenere jordbruksareal. Tilskuddet utgjør inntil kr. 1 000 per 

dekar. Det skal søkes på eget skjema. 

 

Sammen med søknaden skal det legges ved: 

 Grøfteplan - beskrivelse av hva som skal gjøres, 

grøftedybde, rørdimensjoner, filtermaterialer m.m.  

 Grøftekart – det aktuelle arealet, grøfter, kummer 

og utløp skal merkes av på kartet, samt kjente 

fredete kulturminner og biologiske verdier  

 Miljøvurdering 

 

Det er løpende søknadsfrist. Søknadsskjema kan du få enten 

ved å kontakte oss, eller gå inn på: 

www.slf.dep.no/drenering 

 

Gårdskart 

Hvis du oppdager feil i ditt gårdskart, må vi ha 

tilbakemelding om dette så vi kan få endret det. 

For å sjekke ditt gårdskart, gå inn på 

gardskart.skogoglandskap.no/, og søk opp den aktuelle 

eiendommen. 

 

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 

Søknadsfrist: 1.april 

SMIL-midlene er investeringsmidler. De skal bidra til å 

ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap, og til å redusere forurensningen fra 

jordbruket. Tilskudd kan gis til planlegging, tilrettelegging 

og investeringer. 

Søknadsskjema kan fås hos kommunen eller på 

www.slf.dep.no/tilskudd til spesielle miljotiltak i jordbruket 

 

Tilskudd til avløsning ferie og fritid 

Det er nå åpnet for kjøp av avløsertjenester fra andre foretak 

enn avløserlag/avløserring. Avløsertjenester er de 

arbeidsoppgaver det ikke er uvanlig at jordbrukere selv 

utfører og er ikke avgrenset kun til tradisjonell 

«fjøsavløsning». Begrepet avløsning omfatter bare selve 

tjenesten. Utgifter til leie av maskiner eller til andre varer 

som eventuelt blir benyttet under utførelsen av tjenesten gir 

ikke grunnlag for tilskudd. Det gis bare tilskudd til 

dokumenterbare, faktiske utgifter til avløsning. Det må 

komme tydelig frem av eventuelle fakturaer hvilke beløp 

som er knyttet til tjenesten det søkes avløsertilskudd for. 

Fakturaene må spesifiseres. 

 

Forbud mot brenning 

I Sarpsborg kommune har vi et generelt forbud mot åpen 

brenning og brenning av avfall, både i og utenfor tettbygd 

strøk. Det er allikevel tillat med åpen brenning på 

grillinretninger og utepeiser, og kaffebål er også tillatt. 

St.Hansbål er tillatt på St.Hansaften. Utenfor tettbygd strøk 

er det i perioden 15. september til 15. april tillatt å brenne 

tørt hageavfall. Det er ikke tillatt å brenne ting som 

materialer, bygningsavfall, papp og papir eller andre typer 

avfall. Hvis du planlegger å brenne andre ting enn kaffebål 

eller tørt hageavfall, må du kontakte kommunen og søke om 

tillatelse. Det gjelder for eksempel halmbrenning, svibruk, 

nedbrenning av uthus/andre bygninger, mm. 

 

Viltettersøk 

Melding om sykt eller skadet vilt meldes Politiet på tlf. 

02800. Det er viktig å merke stedet! Du plikter å varsle 

påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd. 

 

Dyrevelferd 

Har du en bekymringsmelding ang dyr som lider, kan du 

registrere dette anonymt på mattilsynet sine internettsider 

www.mattilsynet.no/varsle 

 

Adresseendring 

Vi får stadig post i retur grunnet feil adresser. Det er viktig 

at man oppdaterer adresse med veinavn og nr. For foretak er 

det innehaveren av foretaket som må gjøre dette selv i 

Brønnøysundregisteret. 

 

Endringer på Team miljø og landbruk 

Vi har flyttet til 3. etasje i Sarpsborg rådhus. Hans Olav 

Rosten har gått av med pensjon, og Stine Espe har overtatt 

som viltansvarlig. Steinar Gåsvatn har sluttet i sitt vikariat, 

og Ellen Evenrød slutter og begynner i ny jobb 1. juni.  

 

Kontakt oss 

For mer informasjon:  

Ring Servicetorget i kommunen på tlf. 69 10 80 00 eller se 

vår hjemmeside: www.sarpsborg.com  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Viktige datoer i 2016: 
   Søknadsfrist for SMIL-midler 

1/4 Søknadsfrist for SMIL-midler 

1/5 Valdansvarlig melder endringer i areal og 
eiendomsforhold 

1/5 Søknad om godkjenning av vald 

Juni Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad 
20/1-16 

20/8 Søknadsfrist for produksjonstilskudd 

20/10 Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd (RMP) 

14/11 Frist for rapport fra elgjakta 2016 

1/12 Søknadsfrist for tilskudd til skogkultur 

15/12 Søknader til Innovasjon Norge (se mer info i 
folder) 

 

 

 

  Viktig dato i 2017: 

6/1 Frist for rapport fra rådyrjakta 2016 
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Produksjonstilskudd 

Søknadsfrist: 20. august  

Nye søkere kan ta kontakt med kommunen eller gå inn på 

www.slf.dep.no/produksjonstilskudd for mer 

søknadsinformasjon. Vi oppfordrer alle til å søke 

elektronisk. Da har du bl.a. mulighet til å se på tidligere 

leverte søknader, i tillegg til at det gjøres en enkel kontroll 

av søknadsopplysningene. 

 

Nytt fra 2016 er: 

Foretak vil få trekk hvis de i perioden 20. januar/august – 

20. februar/september ønsker å oppjustere tall på dyr eller 

mengde korn/frukt/bær/grønnsaker i en allerede innsendt 

søknad. Det samme gjelder hvis foretak oppdager at de har 

uteglemt noen søknadsopplysninger. Slike endringer vil 

regnes som at man sender inn en ny søknad. Vær derfor 

nøye med at opplysningene du sender inn er korrekte, slik at 

du ikke må gjøre endringer etter søknadsfristen! 

 

Har du spørsmål til søknaden må du komme med det i god 

tid før søknadsfristen. Vi er rådgivere før søknadsfristen, 

etter det er vi saksbehandlere og kontrollører! 

 

Det skal lages et nytt forvaltningssystem for 

produksjonstilskudd med virkning fra søknadsomgangen i 

2017. Det blir da én søknadsomgang og to 

registreringsdatoer (15. mars og 15. oktober). Det vil 

komme mer informasjon om dette senere. 

 

Jordprøver 

I forskrift om gjødselplanlegging står det at det skal tas 

representative jordprøver hvert 4.-8. år. Dersom du har 

jordprøver som er eldre enn dette, anbefaler vi at du tar nye 

prøver nå i vår. Ved kontroll av produksjonstilskudd til 

høsten vil dette bli kontrollert, og dersom jordprøvene er for 

gamle, vil det kunne medføre trekk i produksjonstilskuddet. 

 

Regionalt miljøprogram (RMP) 

Søknadsfrist: 20. oktober.  

Regionale miljøtilskudd er utformet for å nå miljømålene 

for Østfold-jordbruket. Det er årlige tilskudd som gis ved 

gjennomføring av utvalgte tiltak for å redusere forurensning 

og fremme verdiene i kulturlandskapet.  

Gjennom EUs vanndirektiv er Norge pålagt å bedre 

vannkvaliteten i våre vassdrag, noe som gjør at det bl.a. 

stilles krav til landbruket. Spesielt viktig er det å ha gode 

buffersoner mot åpent vann/helårsvannførende bekker, og 

helårig vegetasjonsdekke i dråg der jorda er erosjonsutsatt. 

 

For mer informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med 

kommunen, eller gå inn på hjemmesidene til Fylkesmannen 

i Østfold, www.fmos.no. 

 

For å søke elektronisk, gå inn på Landbruksdirektoratet - 

Regionalt miljøtilskudd - hvordan søke. 

 

Kontroll og tilsyn, med spesielt fokus på tilskudds-

utbetaling og forskrift om regionale miljøkrav  

Det er to forskrifter som setter spesielle krav til miljøtiltak i 

jordbruket og som er gjeldende i Sarpsborg.  

 Forskrift om regionale miljøkrav i 

Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og 

Isesjø.   
 Forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene 

Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og 

Morsa.   

 

Alle arealer i Sarpsborg er omfattet av en av disse 

forskriftene! Dette medfører bl.a. utvida krav om 

buffersoner mot bekker og vassdrag. 

Ved spørsmål rundt dette, ta kontakt med kommunen.  

 

Kommunen er pålagt å reagere med avkortning av tilskuddet 

når vi oppdager avvik, regelverksbrudd eller 

feilopplysninger ved kontroll av tilskuddssøknader. Det skal 

også reageres ved brudd på forskrift om regionale miljøkrav. 

 

De siste årene har det vært økt fokus på buffersoner mot 

åpne vann / helårsvannførende bekker. Dette vil fortsatt 

være noe vi vil ha fokus på, samt at erosjonsutsatte dråg 

eller flomutsatte arealer ikke skal jordarbeides om høsten.  

 

Avlingsskade 

Søknadsfrist: 31.oktober 

NB! For å kunne få erstatning er det et vilkår at 

landbrukskontoret får beskjed så snart du har mistanke 

om avlingssvikt! Overholdes ikke dette kan søknaden bli 

avslått. For mer informasjon om søknad og vilkår, gå inn på 

Avlingsskade - Landbruksdirektoratet 

 

Næringsutvikling/bruksutbygging 

Du kan søke om etablerertilskudd, samt tilskudd og lån til 

investeringer i både nye og tradisjonelle næringer. Søknaden 

sendes via www.innovasjonnorge.no 

NB! Dersom du ønsker at søknaden skal bli behandlet i 

løpet av 2017, må fullstendig søknad med vedlegg sendes 

kommunen innen 15. 12.16. 

Jordleiekontrakter/driveplikt 

Eier av eiendom med jordbruksareal (fulldyrka jord, 

overflatedyrka jord og innmarksbeite) har driveplikt i hele 

eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver 

selv eller ved bortleie. Dersom eieren ikke ønsker å drive 

selv, må jordbruksarealet leies bort som tilleggsjord i minst 

10 år av gangen. Avtalen om bortleie må være skriftlig og er 

uoppsigelig fra eiers side. Den må føre til en driftsmessig 

god løsning. Avtalen kan heves dersom leier misligholder 

denne. NB! Kopi av inngåtte avtaler SKAL sendes 

kommunen fortløpende. 

 

Eikeregistrering 

Store/hule eiker er ansett som en spesielt verdifull naturtype 

med stor betydning for naturmangfoldet. Det er nå 

utarbeidet en egen forskrift som gir føringer for hvordan 

naturtypen skal forvaltes. For å få oversikt over utbredelsen, 

skal kommunene kartfeste alle eiker med omkrets større enn 

200 cm og alle synlig hule eiker med større omkrets enn 95 

cm. Kartleggingen innebærer at trærne må oppsøkes i felt. 

Grunneiere som har store eiker på gårdstunet, i hager eller 

på andre typiske innmarksområder, vil bli kontaktet. Ved 

registrering i utmark, kontaktes ikke grunneier. Resultatet av 

kartleggingen vil være offentlig tilgjengelig i Naturbase.no 

og som eget temakart på kommunens hjemmesider. 

 

Har du spørsmål eller kommentarer til registreringen, ta 

kontakt med rådgiver Egil Holme på tlf. 415 30 238 eller e-

post egil.holme@sarpsborg.com 

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd
http://fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-regionale-miljotiltak/
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke
https://lovdata.no/JB/forskrift/2015-06-10-600
https://lovdata.no/JB/forskrift/2015-06-10-600
https://lovdata.no/JB/forskrift/2015-06-10-600
https://lovdata.no/JB/forskrift/2015-06-19-836
https://lovdata.no/JB/forskrift/2015-06-19-836
https://lovdata.no/JB/forskrift/2015-06-19-836
https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.naturbase.no/
mailto:egil.holme@sarpsborg.com

