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  Rakkestad kommune  Landbrukskontoret  NR  1/2013 

 
 
Rakkestad kommune inviterer til  
ÅPENT LANDBRUKSMØTE                               
 
Kulturhuset onsdag 13. mars klokka 18.30 
  
Program: 
 
Atle Hauge fra Bioforsk  
• Erosjon og skader på lukkingsanlegg 
• Planlegging av grøfting 
• Kjøreskader  
  
Innovasjon Norge  
• Bygdeutviklingsmidler 
• Bioenergi 
  
Bård Kollerud fra Rakkestad kommune   
•  Ny landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 - Innspill fra næringa  
  
Espen Jordet fra Rakkestad kommune 
• Miljø 
• Plan og bygningsloven 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kurs - Miljøplan trinn 2 
 
Miljøplan trinn 1 er en forutsetning for å motta fullt produksjonstilskudd, og 
miljøplan trinn 2 kreves for å motta SMIL-tilskudd. I denne runden er det spesielt 
fokus på trinn 2, men det blir også en del på trinn 1 i løpet av kurset. Etter flere 
fuktige høster, med utfordringer med innhøsting ser vi spesielt mange utfordringer 
med hydrotekniske anlegg. 
  
Norsk Landbruksrådgiving SørØst tilbyr i samarbeid med Landbrukskontoret i 
Rakkestad kursing på dette området. Da med utgangspunkt i miljøplanens trinn 2 
med emner som tekniske miljøtiltak, endret jordarbeiding, kulturlandskap, gjødsling, 
spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Regionalt miljøprogram (RMP). 
  
Kurset går over to kvelder, i tillegg til en avsluttende befaring hvor man ser 
utfordringer/muligheter for tiltak i praksis. 
 
1.samling:   Mandag 18. mars kl. 18.00-21.30 
2. samling:  Tirsdag 2. april kl. 18.30-21.30 
 
Avsluttende befaring avtales underveis.  
  
Sted:   Rådhuset i Rakkestad 
  
Egenandel per foretak kr. 400,-.  
  
Påmelding innen torsdag 14. mars til:  
Bård Olav Kollerud, BardOlav.Kollerud@rakkestad.kommune.no 
Inga Holt, inga.holt@lr.no eller 48163073. 
 

 
Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 
 
Arbeidet med ny landbruksplan for Rakkestad er i gang. Det vil i løpet av  de 
nærmeste månedene bli avholdt åpne møter hvor næringa  selv, og andre 
som har en meninger om rakkestadlandbruket kan komme med innspill til 
planen. Første mulighet er onsdag 13 mars i kulturhuset klokka 18.30 i 
forbindelse med åpent landbruksmøte. 
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Rakkestad kommune er deltaker i et større prosjekt, hvor målet er å skape aktivitet 
på og langs Glomma fra Vammafossen i nord til Sarpefossen i sør. 
De andre som deltar i prosjektet er kommunene Sarpsborg, Askim, Skiptvet og 
Eidsberg. 
 
Første fase i prosjektet er knyttet til mobilisering og informasjon. Målet er å 
forankre prosjektet hos lokalbefolkning og grunneiere. I tillegg er  det et mål å 
etablere et bedriftsnettverk blant aktører innen opplevelsesnæringen langs 
Glomma. 
 
Det ble avholdt informasjonsmøte for Rakkestad på Historica 31. januar hvor 
interessen for prosjektet hos fremmøtte grunneiere og interessenter var stor.  Hvis 
det er noen der ute som har innspill, eller ideer som passer inn i prosjektet, 
vennligst ta kontakt  med landbrukskontoret. 

 

  
 
 
 
 
            Suteren – Rakkestad (foto: Bård Kollerud) 

 
 
Grøftetilskudd 
 
Fagorganisasjonene, landbruksrådgivingen og landbruksforvaltningen i Østfold har 
i mange år jobbet for å få grøftetilskuddet tilbake. I jordbruksavtalen i fjor ble det 
satt av 100 mill. kroner til grøftetilskudd. På grunn av en diskusjon mellom 
Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet omkring behandling av 
eventuelle fornminner i jorda i forbindelse med grøfting, har dessverre ikke 
kommunen fått endelige retningslinjer for tildeling av midlene. 
 
Vi vil sende ut informasjon om krav til søknaden så snart vi har detaljene. 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
Skogbruk 
 
I 2013 videreføres ordningene med inntil 35 % statsbidrag til ungskogpleie.  
Dette sammen med bruk av skogfond med skattefordel medfører at 
skogeieres egenandel til stell av skog kommer ned mot 20 % av kostandene.  
Det er god tilgang på arbeidskraft – så det er bare å ta kontakt med 
skogbrukslederne eller landbrukskontoret for å få hjelp til gjennomføring.   
Nytt fra i år er at det også gis tilskudd til markberedning – 30 % av 
kostnadene eller maksimum 100 kr pr daa.  Markberedning bidrar til å øke 
overlevelsen til plantene, dette ved at de utsettes for redusert konkurranse 
fra annen vegetasjon, får bedre kontakt med fuktig jord, bidrar til enklere og 
billigere planting og får reduserte angrep av gransnutebille.  Markberedning 
kan utføres med gravemaskin eller skogeierlagenes traktormonterte 
markbereder.   
 
 
I Norge er det foryngelsesplikt, dette betyr at det må utføres tiltak for å få 
opp ny skog.  Enten ved at det settes igjen tilstrekkelig med frøtrær eller at 
det plantes.  På furumark setter vi igjen frøtrær, på granmark planter vi stort 
sett etter hogst.  Normalt settes det ut 200 planter pr daa.  Trenger du hjelp 
til å få kjøpt planter eller hjelp til plantingen kan du ta kontakt med 
skogbrukslederne Thor Kjennbakken 91562869, Tor Åge Jensen 91710297 
og Skogselskapet i Østfold – Ole Brække 91352843 
 
Skogeiere som har hogd gran de siste årene uten å ha plantet vil bli 
kontaktet av landbrukskontoret for kontroll. 

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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