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Innovasjon Norge 
I 2012 har det vært mange søknader på BU-midler (bygdeutviklingsmidler),  
lån og rentestøtte i Rakkestad. Landbrukskontoret er i slike saker 
førstelinjetjenesten til Innovasjon Norge. 
Innovasjon Norge ønsker at kommunene tidlig melder inn saker det kan 
ventes søknader for i 2013. Landbrukskontoret ber derfor om at dere som har 
aktuelle prosjekter melder dette fra til oss i løpet av høsten. 
 
Avtal gjerne tid med landbrukskontoret hvis der er saker dere ønsker å 
diskutere. 
  
 
 
 
 
 
Jordprøver 
Jordprøver skal fornyes hvert 5 - 8 år. Trenger du å ta nye jordprøver? Vi har 
jordbor og prøveesker på servicekontoret. 
Prøvene kan leveres samme sted og hentes fraktfritt av laboratoriet. 
  
Buffersoner og grasdekte vannveier 
Vi ser at bøndene i Rakkestad i år har vært flinkere til å sette igjen 
buffersoner mot vassdrag og grasdekte vannveier enn i fjor. Det er likevel 
verdt å huske at landbrukskontoret er pålagt å følge opp de som ikke tar 
hensyn til kravet. Resultatet kan bli avkortning av tilskudd. 
 
E-postadresser 
Vi har i dag e-postadresser og mobiltelefonnummer til de fleste bøndene i 
kommunen, men mangler til noen. Hvis du ikke mottar e-post/SMS fra oss, ta 
kontakt. 



Fra Fylkesmannen i Østfold: 
 
Grøftetilskudd fra 2013 
I jordbruksavtalen for 2012/13 er det satt av 100 mill. kroner til grøfting. 
Fagorganisasjonene, landbruksrådgivingen og landbruksforvaltningen i 
Østfold har i mange år jobbet for å få grøftetilskuddet tilbake. Derfor er det 
svært gledelig at det skjer nå. 
  
Våte somre og vanskelige innhøstingsforhold de siste årene, har tydelig vist 
at grøftetilstanden er for dårlig og at det bør grøftes mer. Mye leiejord og 
vanskelig økonomi er de viktigste årsakene til at det er blitt grøftet lite de 
siste 25 årene. Et grøftetilskudd vil bedre lønnsomheten i grøfting og 
forhåpentligvis føre til økt grøfting. Økt grøfting er et av flere nødvendige 
tiltak for å øke matproduksjonen i samsvar med den nye landbruksmeldingen 
«Velkommen til bords». 
 
God drenering bidrar også positivt til miljøet gjennom at det reduserer faren 
for erosjon og utvasking av næringsstoffer. Videre tyder forskning på at godt 
drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass enn vannmetta jord. 
 
Midlene skal forvaltes gjennom den kommunale SMIL-ordningen. Det kan gis 
inn til kr 1000 per dekar i tilskudd til grøfting som utføres i 2013. Det blir 
ikke mulighet for å gi tilskudd til grøfting som utføres i 2012. I fordelingen 
mellom fylkene skal korn-, grønnsaks- og potetarealer vektes dobbelt. Regler 
og retningslinjer for grøftetilskudd og hvordan potten skal fordeles mellom 
kommunene avgjøres i løpet av høsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Søknad om erstatning ved avlingssvikt 31. oktober. 
Erstatningsordningen skal redusere tap som oppstår som følge av svikt 
i produsert mengde. For bær og frukt kan det gis erstatning for redusert 
kvalitet. 
 
Det er bare skader som er forårsaket av klimatiske forhold som kan gi rett 
til erstatning. Klimatiske forhold er bl.a. vanskelige vekst- og innhøstingsforhold 
som tørke, stor nedbør eller frost. Skader forårsaket av sykdommer, 
skadedyr og ugras er ikke klimaskader, heller ikke når forekomsten 
av sykdommer, skadedyr og ugras kan knyttes til klimatiske forhold. 
Dersom du tror at skade vil oppstå/har oppstått, må det meldes fra til 
landbrukskontoret «uten ubegrunnet opphold». Dette er et vilkår for at 
du skal kunne søke erstatning. Bakgrunnen for dette er at kommunen 
skal kunne vurdere arealer/produksjonssvikten for å kunne avgjøre om 
skaden er av klimatisk art. 
 
Erstatning kan gis ved produksjonssvikt ut over 30 % av 
gjennomsnittsproduksjonen, som beregnes ut ifra gjennomsnittavlinga de fem 
siste åra. Erstatning for avlingssvikt beregnes pr vekstgruppe. Vekstgruppene 
er: grovfôr, korn/oljefrø, poteter, frukt, grønnsaker og bær. 
 
Det er nå mulig å søke om erstatning via internett via Altinn som for 
produksjonstilskudd (elektronisk søknad). Dette har fordeler både for 
søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi kan 
hentes inn automatisk. Hvis du allikevel ønsker å søke på papir finner 
du søknadskjemaet på https://www.slf.dep.no eller du kan kontakte 
landbrukskontoret. 
 
Autorisasjon for kjøp av plantevernmidler 
Bygdefolkets studieforbund arrangerer: 
 
Autorisasjonsbevis 1. gangs: Kursstart 11 februar 2013 på Kalnes vgs. 
Grålum.20 timer. Pris kr 2.100,-/ 2.400.- som inkluderer, bøker, bespisning og 
eksamensavgift. Påmelding innen 15. januar 2013 til Turid Eibakk, e-post: 
turid.eibakk@bsfstudie.no eller tlf 97 63 07 98 
 
Fornyelse av autorisasjonsbevis: Oppstart februar 2013 på Kalnes vgs. 
Grålum. 10 timer. Pris kr 1.800,-/ 2.100.- som inkluderer, bøker, bespisning og 
eksamensavgift. Påmelding innen 15. januar 2013 til Lisbeth Svendsby, e-post: 
lisbeth.svendsby@bsfstudie.no eller tlf 91 31 33 36 
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Skog 

  
Flisvirke 
Tilskuddsordningen for flisvirke stoppet ikke opp slik det så ut tidligere i år.  
Så nå gis det igjen tilskudd.  Selv om tilskuddssatsen ikke er så høy som den 
var, er allikevel dette bra for de som har behov for å rydde jordekanter, 
veikanter og lignende.  
  
Stell av skog 
Er du i tvil om hvordan du skal stelle skogen din er det fortsatt muligheter 
for befaring med KÅRE ØDEMARK.  Han kan det meste om skogbruk og er 
en trivelig kar å ha med seg på skogtur.  Selv om tømmerprisene går litt opp 
og ned, er skatte- og tilskuddsordningene i skogbruket meget gunstige.  Det 
er lønnsomt å plante ny skog og det er lønnsomt å stelle den skogen du har.  
Husk at det meste du gjør i skogen (bortsett fra hogst, oppussing av 
kjøreskader og litt til) kan dekkes av skogfond og det gir mer skattefordel 
enn noe annet.  
  
Veier 
Det gis fortsatt tilskudd til opprusting og nybygg av bilveier.  Nybygg eller 
opprusting kan være påkrevet for at man skal få ut tømmeret på en lønnsom 
måte.  Og i mange tilfeller er dette lønnsomt med riktig bruk av skogfond 
kombinert med statstilskudd.   
  
Husk at det må søkes før man gjør større inngrep i landskapet.  Dette gjelder 
for all veibygging, også mindre traktorveier. 

 

Kontaktinformasjon 
 
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  
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