
Skiptvet kommune 

Plan, landbruk og 

teknikk. (PLT) 

Fylkesmannen i Østfold har endret vilkårene om høsting av grasdekte buffersoner. 

Regelen er nå den samme som for RMP-tilskudd på buffersoner i Akershus: 

Endringen gjelder fra i år. Bakgrunnen for endringen er å senke terskelen for å etab-

lere buffersoner. Det gis altså RMP tilskudd til areal som kun slås. Foreløpig sats for 

perioden 2015-2017 er 10 kr pr m. Er bredden på buffersonen på minimumskravet, 6 

meter, blir tilskuddet 1667 kr pr daa. Dersom arealet høstes kan det også søkes om 

produksjonstilskudd til arealet.  

 

Det er fortsatt ikke for sent å så i gras i vårsådd korn. For å søke tilskudd skal 

det være godt etablert grasdekke som dekker jordoverflaten tidlig på høsten.  

 

Presisering: 

I henhold veileder til søknad om produksjonstilskudd 2015/16 (PT) punkt 3.5.3 Area-

ler det ikke gis tilskudd til, er kantsoner mot vassdrag ikke tilskuddsberettiget. Med 

kantsone i PT sammenheng menes 2 meter kantsone mot vassdrag. Buffersone utover 

2 meter er tilskuddsberettiget PT, dersom det høstes. 
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I dette nummeret: 

Endring - RMP - Endrede vilkår buffersone 

Landbruksnytt 

Vår 2016 Årgang 29 

God sommer fra PLT 

Vårens fellesinnsamling av landbruksplast i Skiptvet er i uke 

21 (23-27 mai.) Leveres Skiptvet Mølle. 

 

Sortering se landbruksbrosjyre - Tauverk, bindegarn o.l. 

tas ikke i mot. Plast skal samles så den ikke tas av vinden. 

Produktrester, jord, stein, plankebiter o.l. må sorteres 

bort.   

Innsamling av landbruksplast - uke 21 

Areal skal slås og/eller høstes. Beting regnes som høsting, dersom det ikke med-

fører store tråkkskader. 
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2 m kantsone 

(absolutt miljø-

krav) 
6 m buffersone 

grasdekt. 
Alternativ til grasdekt buffersone 

20 m buffersone stubb 

http://www.grontpunkt.no/files/dmfile/GP_Kildesorteringsguide_2015_2.pdf


Årgang 29 Side 2 

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 

15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær 

skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen (dvs 

brannsjefen).  
 
De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging» presiserer blant 

annet at bålforbudet nå gjelder i all utmark. Det er imidlertid tillatt 

å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.  
 
Søknadskjema for bålbrenning finnes på websiden til Indre Østfold brann og redning.  

Tema: Erstatning for avlingsskade pga. klimatiske forhold 

Retningslinjer for bålbrenning 

Det er et vilkår for å få erstatning at det meldes fra så fort det er mistanke om at det kan bli avlingssvikt pga. kli-

matiske forhold (været) og som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot. Det skal meldes fra uten ugrunnet 

opphold. Dette vilkåret er der for at kommunen skal kunne komme ut å kontrollere skadeårsaken. Foretaket skal dri-

ve faglig forsvarlig, og forebygge og begrense skadene. Melding om skalder blir journalført i kommunens saksbe-

handlersystem løpende og vil være dokumentasjon ved saksbehandling av søknader om erstatning ved klimabetingede 

skader med frist 31. oktober.  

 

Søknad sendes elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema. Ta kontakt med Lars Agnalt ved spørsmål. 

Mer informasjon se: https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader 

Nyhet: Grøfting av bakkeplanert areal 

Nytt i år er at det kan søkes om tilskudd til drenering av tidligere ikke grøfta jord dersom denne er bakkeplanert.  

 

Les mer om tilskudd til drenering av jordbruksjord 

Viktig: Dokumentasjon av kostnader ved avløsning 

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og avløsning ved sykdom, kan nå gis fra andre foretak enn avløserlag/-ring 

og for egne ansatte. Det kan gis tilskudd til avløsning for utgifter til arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at 

jordbrukeren selv utfører. Avløsning er ikke avgrenset til tradisjonell fjøsavløsning, men kan også omfatte, saueklip-

ping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning, som maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, 

spredning av husdyrgjødsel, gjerding, beiterydding, frakt av dyr til og fra beite osv. Det gis ikke tilskudd til tjenes-

ter, som dyrlege, rørlegger, elektriker, regnskapsføring, rådgivning fra husdyrkontrollen, drektighetskontroll, hus-

dyrkontroll eller service på maskinpark osv. Oppramsinga av hvilke tjenester som kan og ikke kan gi grunnlag for ut-

betaling av tilskudd er ikke uttømmende. Dersom du er i tvil, ta kontakt med kommunen. 

Det er ikke lenger krav om å legge ved dokumentasjonen til søknad om avløsning ferie og fritid. Dokumentasjonen 

skal kunne fremvises ved kontroll. Les mer: https://www.slf.dep.no/no/ 

NB! Begrepet avløsning omfatter bare selve tjenesten. Utgifter til leie av maskiner eller andre varer som 

evt. blir benyttet når tjenesten utføres, gir ikke grunnlag for tilskudd. Det betyr at slike fakturaer må 

spesifiseres. 

http://www.iobr.no/baalforbud.5863700-366724.html
http://www.iobr.no
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Erstatningsordningene-i-landbruket/
https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#faglig-veiledning
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-ferie-og-fritid
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Kunstprosjekt 
Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm har i artikkelen nedenfor fått spalteplass til å presentere sitt kunstprosjekt 

her i kommunen. Skiptvet kommune er med å støtte prosjektet økonomisk.  

 01.04.2016 - PLT har blitt styrket med nyansatt VA-ingeniør Lars 

Spirberg. 

 09.05.2016 - PLT har blitt styrket med nyansatt Rådgiver Plan, 

Frank van den Ring. 

 20.05.2016 - Vellykket åpning av geitehavn ved kirken og kuslipp 

hos Alf Håvar Bro arr. Bondelaget. 

 

Siste nytt 

Landbruksspørsmål – Gårdskunst i Skiptvet 2013-2018 

 

Kunstnerne Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm bruker gården sin, Øvre Ringstad og bygda de bor i som 

utgangspunkt. Med seg har de 120-årsjubilanten Skiptvet Bondelag. Initiativet Landbruksspørsmål er en 

kunstnerisk behandling av landbruket – en næring og kultur i endring.   

 

Hvem skal produsere maten vår?, spør bondelaget og etterlyser forståelse 

for bøndenes sentrale rolle. Andre mener at globale markedsmekanismer 

løser utfordringene med tilbud og etterspørsel. Landbruk er brennbart. 

Ikke bare med matvareproduksjonen lokalt, men angår også 

matvareforsyning, klima og eierskap globalt. Landbruket berører det 

meste av våre fysiske omgivelser og representerer en over 10.000 år 

gammel kultur med røtter i dagens Syria.  

 

Landbruksspørsmål er et firedelt prosjekt som har blitt utviklet i en 

prosjektgruppe med representanter for bondelaget, Tor Jacob Solberg, 

kunstnere og arkitekt og førsteamanuensis i by- og regionplanlegging 

Marius Grønning, NMBU, Ås. Prosjektet består av kunstneropphold og 

utvikling av kunstverk på tolv utvalgte gårder i Skiptvet, et program med 

presentasjoner, debattmøter, workshops og ekskursjoner, utstilling på Galleri F15, Jeløya høsten 2017 og en 

publikasjon som avslutning.  

 

Landbruksspørsmål har hittil mottatt støtte fra Norsk kulturråd og Skiptvet kommune og et videre 

finansieringsarbeid pågår. 

 

De inviterte kunstnerne er:  Bodil Furu (Norge), Fernando García-Dory (Spania), Christy Gast (USA), Roderick 

Hietbrink (Nederland/Norge), Ingvild Holm (Norge), Line B. Løkken (Norge), Margrethe Pettersen (Norge), Hans 

Hamid Rasmussen (Norge), Marius Engh (Norge), Åsa Sonjasdotter (Sverige/Tyskland) 

 

I slutten av september blir det lanseringsarrangement for Landbruksspørsmål – et debattmøte med kunst og musikk 

– Følg med på http://www.landbrukssporsmal.tumblr.com.    

Hanen Tor-Ild    foto: Geir Tore 

Holm 

http://www.landbrukssporsmal.tumblr.com


 23.05-27.05 - Plastinnsamling 

 25.05. - Markvandring v/Mølla m/foredrag om plantevern/integrert plantevern. 

 28.05. - Lanseringsarrangement kunstprosjekt. Utsatt 

 

 

 

 

Viktige datoer - kurs – møter 

Ord til ettertanke:  

Det er bedre å være høy i hatten, enn høy på pæra. 

S.H. 

Baksia 

Telefonnummer – plan, landbruk og teknikk 

Servicekontoret 69 80 60 00 postmottak@skiptvet.kommune.no 

Øyvind Thømt  69 80 60 89/417 39 687 oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no 

Lars Agnalt   69 80 60 82/952 71 611 lars.agnalt@skiptvet.kommune.no 

Siv Myklebust  69 80 60 97 siv.myklebust@skiptvet.kommune.no 

Har du tips om stoff til Landbruksnytt? Ta kontakt med Lars Agnalt 

Juni - ungskogpleiekurs i Skiptvet, ta kontakt med Kåre Ødemark - mobil 905 15 374 

(Tidspunkt og sted avtales med deltakerne) 
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