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Ting å huske på i våronna 
Våren og varmen har endelig kommet og våronna er i gang rundt omkring i kommunen. Vi minner 

om å holde avstand til vassdrag ved jordarbeiding og såing.  

• Det kan virke som en god ide å «utnytte jordet helt ut til bekkekanten», MEN Forskrift om i 
jordbruket § 4 produksjonstilskudd sier:  
«Tilskuddet skal avkortes dersom jordbruksarealet ikke har vegetasjonssone på minst to 
meter mot vassdrag med årssikker vannføring, målt horisontalt fra vassdragets 
normalvannstand. Vegetasjonssonen kan ikke jordarbeides.»  
Normen for avkortning for brudd på krav om vegetasjonssone er kr 20 000 + 1000 kr per 
meter hvor kravet ikke er oppfylt. Det er dessuten et generelt avstandskrav på alle 
plantevernmidler på 3 meter til vassdrag, og mange midler har større avstandskrav. 
 

• Prisene på kunstgjødsel har steget voldsomt før denne vekstsesongen, så utnytt gjødsla godt 
og legg inn realistiske forventede avlingstall som grunnlag for gjødslingen. 
 

• Med økte priser på kunstgjødsel, er det også spesielt viktig å utnytte verdien av 
husdyrgjødsla. Det skal lukte litt drit på våren, men kravet er at gjødsel skal moldes ned 
innen 18 timer ved spredning i åpen åker. Raskere nedmolding vil redusere tap av nitrogen til 
luft.  
 

• Ta hensyn ved kjøring på vei med traktor og bred redskap. Våronna krever noe kjøring langs 
vei, men når både bonden og bilisten har det travelt, kan det fort skje ulykker. 
 

• Ta hensyn til etterfølgende vekster ved valg av plantevernmidler. 



  

 

Regionale miljøtilskudd  
Noen tiltak som det gis RMP-tilskudd for (søknad i oktober) må forberedes nå i våronntider: 

• Fangvekster som underkultur kan såes sammen med kornet, senere i vekstsesongen eller 
etter tidlig tresking. 

• Etablering av grasdekte kantsoner, grasdekte vannveier og gras på arealer utsatt for flom og 
erosjon bør såes som gjenlegg for å oppfylle kravet om at de skal være godt etablert om 
høsten. Ved fornying av disse tiltakene skal jordarbeiding og såing skje før 1. juli. 

• Det gis tilskudd for ugrasharving i åker, hvor det ikke benyttes ugrasmidler (unntatt midler 
for bekjempelse av floghavre og hønsehirse). Det gjelder ikke høstkorn som ble ugrassprøytet 
i fjor høst. Det gis heller ikke tilskudd til ugrasharving i økologisk produksjon. 

• Det kan gis tilskudd for soner for pollinerende insekter. Tiltakene kan gjennomføres i 
kombinasjon med grasdekte vannveier eller som egne striper for pollinerende insekter. 
Sonene må ha pollinatorvennlige blomster gjennom hele vekstsesongen.  

 

Oversikt over tilskudd, satser og vilkår finner du i RMP-veilederen for 2022 på hjemmesidene til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken.    

Observasjon av vipe og storspove 

Kommunene Indre Østfold og Rakkestad har et felles prosjekt der vi skal kartlegge forekomstene av 

vipe og storspove. Dette er fugler som svært mange forbinder med våren, men som det de senere 

årene har blitt færre av. Kommunene ønsker derfor hjelp til å kartlegge forekomstene av vipe og 

storspove, men også av vaktel, rapphøne og åkerrikse. Dersom du hører eller ser noen av disse 

fuglene, meld gjerne fra til kommunen. Observasjoner i Rakkestad meldes på e-post til 

torbjornolav.fosser@rakkestad.kommune.no, og i Indre Østfold til pal.sindre.svae@io.kommune.no 

 

Norges Bondelag har sammen med Birdlife Norge utarbeidet en veileder for hvordan man tar vare på 

de bakkehekkende artene i jordbrukslandskapet. Veilederen finnes her: 

https://www.bondelaget.no/getfile.php/131029708-

1649424274/MMA/Dokumenter/ENDELIG%20utgave.pdf 

Nedgravde oljetanker til mineralolje 
Rakkestad kommune har utarbeidet et informasjonsskriv til aktører som fortsatt bruker mineralolje 

fra nedgravde oljetanker i sin virksomhet.  

Formålet med skrivet er å informere om regelverket omkring nedgravde oljetanker, eiers ansvar og 

hvordan man kan gå fram for å utøve lovpålagt periodisk tilstandskontroll av tanken.  

Skrivet ligger vedlagt e-posten. 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
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mailto:pal.sindre.svae@io.kommune.no
https://www.bondelaget.no/getfile.php/131029708-1649424274/MMA/Dokumenter/ENDELIG%20utgave.pdf
https://www.bondelaget.no/getfile.php/131029708-1649424274/MMA/Dokumenter/ENDELIG%20utgave.pdf


  

 

Landbruksplast 
Kommunen får stadige henvendelser om landbruksplast i naturen. Ofte er dette rundballeplast som 

flagrer av rundballene ved transport langs vei, på lagringsplasser og plast som er tatt av rundballer, 

men har blåst av sted. En del steder får vi også meldinger om rundballer som er gjenglemt og hvor 

innholdet ikke lengre er egnet som fôr. 

Plasten har mange gode egenskaper, blant annet at den er svært holdbar, men når den finnes igjen i 

naturen, i skog og i vassdrag er det en forurensning som er et problem og som omfattes av 

forurensningsloven.  

Vi oppfordrer til å gjøre en innsats for å rydde opp i gamle «synder». Landbruksplasten kan og bør 

leveres gratis på Kopla. Det gjelder også tomme storsekker for såkorn og gjødsel etter våronn og 

gjødsling av åker og eng. 

 

Vi på landbrukskontoret ønsker alle matprodusenter fine vårdager i 

traktor og fjøs, og i solveggen hvis dere finner tid til det!  


