
Landbruksnytt

Rakkestad kommune  Landbrukskontoret Nr 1/2012

RMP- Regionalt miljøprogram for landbruket i Østfold

Her kommer et lite utdrag fra Fylkesmannen i Østfold sin 
informasjonsbrosjyre som kan være verdt å tenke på i disse dager. 
Regner med at dere alle har fått den i posten for noen uker siden. 
Den kan også leses på nett: http://www.fylkesmannen.no

Strengere miljøkrav
Ny forskrift om regionale miljøkrav i vannområde Glomma sør for Øyeren –
gjelder fra 01.06. 2011:

1. Det skal om høsten være buffersone på 6 m grasdekke eller 20 m stubb mot
alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksarealer. 

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten 
3. Dråger skal ikke jordarbeides om høsten (overvintrer i stubb). 
4. Dersom arealer i erosjonsklasse 3 og 4 blir høstpløyd, skal drågene ha                                                         

flerårig grasdekke.

Kravene i forskriftene er gjeldende selv om man ikke søker tilskudd.

Med dråg menes: Arealer med erosjonsutsatte forsenkninger der det 
forekommer konsentrert overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor 
dersom arealet ikke har noen erosjonsbeskyttelse. Det er den enkelte søker 
som avmerker dråg på miljøplankartet.

NB ! Dersom de regionale miljøkravene ikke følges k an det foretas trekk i 
produksjonstilskudd som for manglende miljøplan.





Jordleie
Vi har fått henvendelser fra jordleiere som ønsker 10 års skriftlig 
jordleiekontrakt slik som jordlovens § 8 krever, men hvor eieren av jorda 
ønsker kontrakter av kort varighet eller kun muntlig avtale.

En gyldig jordleiekontrakt skal være på 10 års varighet, men det er i spesielle 
tilfeller mulig å søke om avvik fra kravet.

Vi henstiller alle som leier ut jord om å følge kravet om 10 års skriftlig avtale. 
Det sikrer en forutsigbarhet for begge parter, samtidig som man kan forvente 
at en langsiktig kontrakt fører til bedre forvaltning av jorda. Kommunen ber 
om å få tilsendt kopi av  jordleieavtaler som blir inngått.



Skogbruk
Også i år regner vi med at det vil bli tilskudd til ungskogpleie på 35 % av 
kostnadene.   Dette sammen med gunstig skatteordning knyttet til bruk av 
skogfond bidrar til skogeieres egenadel til disse arbeidene kommer på rundt 
30 % av kostnadene.  Har du anledning til å gjøre jobben sjøl – er det 
ryddesager å få leie på Østfold traktor – det koster 30 kr dagen!!!.   Ellers så
finnes det tilstrekkelig med arbeidskraft.  
Har du behov for en gjennomgang av skogen, er det fortsatt mulighet for 
gratis befaring.  Kåre Ødemark er tilbake i jobb og kan bli med å se over de 
oppgaver som bør utføres. 
Det er bare å ta kontakt så skal vi bistå så godt vi kan. 

E-postadresser
Landbrukskontoret ønsker å sende ut Landbruksnytt 2-4 ganger i året, vi ser 
det som en klar fordel at vi i fremtiden kan sende den på e-post samt legge 
den ut på hjemmesiden til Rakkestad kommune.
Vi har i dag e-postadresser til ca 50 % av de som søker produksjonstilskudd. 
Hvis du ikke har sendt oss adressen tidligere vennligst send den til: 
bard.kollerud@rakkestad.kommune.no

Hilsen landbrukskontoret

Bård Kollerud - Tlf 48 94 19 59
E-post bard.kollerud@rakkestad.kommune.no

Knut Østby - Tlf 91 69 18 84
E-post Knut.Ostby@rakkestad.kommune.no

Eldbjørg Nylende - Tlf 90 80 14 16
E-post Eldbjorg.Nylende@rakkestad.kommune.no

Espen Jordet – Tlf 90 15 12 73
E-post espen.jordet@rakkestad.kommune.no


