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Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord 
I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. 

Nye satser er 2 500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 2 500 

kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2022.  

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord blir oppdatert med de nye satsene.  

Har du søkt om og fått tilskudd til drenering før dette, men ikke startet opp jobben ennå, kan du 

trekke den gamle søknaden og søke på nytt og få tilskudd med nye satser. Har du begynt på tiltaket, 

gjelder ikke dette.  

Ta kontakt med oss, hvis dette gjelder deg. 

Produksjonstilskudd – ekstrautbetaling 
I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntekts- svikten for 2022. 

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skal skje i september Du som er produsent trenger ikke å 

gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen i september, fordi utbetalingen skal baseres på 

søknadsrundene i oktober 2021 og mars 2022. Produsenter som starter opp i 2022 vil få utbetaling i 

februar 2023. Ekstrautbetalingen er omtalt i Prop. 120S - kapittel 7.1. 

Floghavre 
Selv om det er ferietid og mange tar en velfortjent pause på hytta, vei båten, i Syden, eller fortvilet 

ventende på en flyplass, er det også tiden for å gå i åkeren og se etter floghavre. 

Forskrift om floghavre § 6 sier at du som driftsansvarlig for en landbrukseiendom, skal sørge for årlig 

floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Har du funn av floghavre på eiendommer 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-120-s-20212022/id2913926/?ch=7


  

 

som tidligere ikke er registrert med floghavre, skal du straks melde fra til kommunen, jf. § 3 og sende 

inn planteprøve til Kimen Såvarelaboratorie for kontroll.  

Her finner du: 

Meldeskjema 

Og  

Retningslinjer for innsending av planteprøve 

OBS! OBS!  

Floghavre du finner i åkeren skal lukes og destrueres. Se også informasjon hos Mattilsynet 

Når du er ute, ta også en titt etter hønsehirse. Vi på kontoret er så langt ikke kjent med funn av dette 

ugraset i Rakkestad, men det er i kommuner nær oss, så følg nøye med. Les mer om hønsehirse i og 

hvordan det kan bekjempes 

Markens Grøde 

12.-14. august er det igjen tid for Markens Grøde. Offisiell åpning er i år av selveste landbruks- og 

matminister Sandra Borch. Fredag 12. august er det også muligheter for faglig påfyll om 

klimakalkulator, Matkornoffensiven, drenering m.m. på Klimalåven på Messa. (Se vedlegg).  

Sjekk programmet for messa her:  

Markens Grøde 

Fra skogbruket 
• Skogfond: Grunnet ferieavvikling blir det ingen utbetalinger fra skogfondssystemet i ukene 

27-30. 

• Barkebiller: : Alle kommuner har hvert år et oppdrag med å kartlegge og rapportere fangst av 
barkbiller inn til NIBIO. Fangst til nå i 2022 viser at enkelte kommuner i Østfold har høye 
fangsttall, men risikoen vurdere ikke som høy. Rakkestad har moderate fangsttall så langt i 
2022. Det legges ut oppdatert informasjon på NIBIO sine nettsider om barkbilleovervåking  

 

Vi på landbrukskontoret ønsker alle våre matprodusenter en fortsatt 

fin sommer med lagelig og godt vær!  

https://www.mattilsynet.no/skjema/registreringsskjema_ved_funn_av_floghavre.21574/binary/Registreringsskjema%20ved%20funn%20av%20floghavre
http://www.kimen.no/wp-content/uploads/2016/01/RETNINGSLINJER-FOR-INNSENDING-AV-PLANTER.pdf
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/
https://ost.nlr.no/fagartikler/gronnsaker/default/biologi-og-bekjempelse-av-honsehirse
https://mgrode.no/
https://www.nibio.no/tema/skog/skogskadeovervaking-i-norge/barkbilleovervaking/sonevis-varsel

