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VELLYKKET EIERSKIFTE I LANDBRUKET – HVORDAN GÅ FRAM?
I samarbeid med bondelagene i Hobøl, Spydeberg og Askim og Spydeberg Regnskapslag,
arrangerer Landbrukskontoret HSA to temakvelder om Eierskifte i landbruket. Temaene
som tas opp vil være relevant for både selger og kjøper av landbrukseiendom. Jon
Baggetorp fra Spydeberg Regnskapslag er hovedforedragsholder, og skogbrukssjef i
Rakkestad kommune, Knut Østby, informerer om viktige forhold rundt eierskifte av skog.
Temakveldene holdes
onsdag 5. mars kl. 19.00 og
onsdag 12. mars kl. 19.00

i Auditoriet på Fjellheim i Spydeberg.
Inngang kr. 100,- per dag (faktureres i etterkant).

PROGRAM:
5. mars: Viktige menneskelige forhold i et eierskifte.
Tid Tema
Ansvar
19.00

Innledning

Anne Kraggerud, Spydeberg bondelag

19.10

Hvordan bidra til et vellykket eierskifte

Jon Baggetorp, aut. regnskapsfører

20.00

Kaffe m/noe attåt

Bondelagene

20.30

Skogen - en ressurs for både selger og
kjøper

12. mars: Viktige økonomiske forhold i eierskifte
Tid
Tema

Skogbrukssjef i Rakkestad Knut Østby

Ansvar

19.00

Innledning

Landbrukssjef HSA Anne-Marit Næss

19.10

Skattemessige forhold omkring et eierskifte Autorisert regnskapsfører Jon Baggetorp

20.00

Kaffe m/ noe attåt

Bondelagene

20.30

Nyttig å vite for nye næringsdrivende

Autorisert regnskapsfører Jon Baggetorp

Påmelding til marit.ness.kjeve@spydeberg.kommune.no eller
Servicetorget i Spydeberg, tlf. 69 83 35 00,
innen 3. mars.

HUSK Å LAGE NY GJØDSELPLAN FOR 2014!
Våronna nærmer seg og det er viktig å ha det klart for seg både hvilken gjødseltype
og gjødselmengde en skal bruke. En må beregne hva avlinga forbruker og ikke
gjødsle så mye at overskudd av næringsstoffer renner ut i nærmeste bekk, elv og til
slutt innsjø. Vi tjener på å være ærlig i forhold til det vi normalt har som
avlingsmengde. Det viser seg at et godt år gir god avling selv om en ikke har gjødslet
maksimalt i henhold til planen, og at i alminnelig god kulturjord er det ressurser til å
hente fram de nødvendige næringsstoffene når det er behov.
God gjødselplan=penger spart=penger tjent=bedre for miljøet!
En gjødselplan skal være skriftlig (det holder altså ikke å ha det i hodet…), og ny
hvert år. Du kan lage planen selv, bestille fra Landbruksrådgivningen eller fra
Landbrukskontoret HSA. Det er viktig at den er basert på jordprøver som ikke er
eldre enn 5-8 år, og at den er laget før vekstsesongen. Det skal være en plan for
innkjøp og gjødsling. Landbrukskontoret lager ikke gjødselplaner etter 30. april.

JORDPRØVER
Jordprøver skal ikke være eldre enn 8 år gamle dersom miljøplan trinn 1 skal kunne
godkjennes. Er det på tide å ta nye jordprøver på jorda du driver? Gjødselplaner
skal lages årlig med utgangspunkt i jordprøvene. Esker og bestillingsskjema kan du
få f. eks. på landbrukskontoret. Vi har også jordbor til utlån.

MILJØPLAN TRINN 1 SKAL OPPDATERES ÅRLIG
Det å ha alle elementene i miljøplan trinn 1 i orden koster lite i forhold
konsekvensene dersom noe mangler. Dersom du søker om produksjonstilskudd uten
å ha Miljøplan trinn 1, får du et trekk. Størrelsen på trekket avhenger av arealet du
disponerer. Vær derfor bevisst når du krysser av om du har
miljøplan trinn 1 eller ikke når du søker om tilskudd. Har du det
ikke i orden, så må du krysse «nei» i søknadsskjemaet! Er du
usikker på hva Miljøplan trinn 1 innebærer, ta kontakt med
landbrukskontoret så fort som mulig eller les mer på
www.slf.dep.no.
Miljøplan trinn 1 er et vilkår for å kunne søke tilskudd gjennom
Regionalt miljøprogram, derfor vil søknad om RMP-tilskudd bli
avslått dersom du ikke har miljøplan trinn 1 i orden!

VÅRONNMØTE I ASKIM
Askim Bondelag inviterer til våronnmøte torsdag 3. april kl. 18.00 hos Hans Torper på
Storerud, Eidarengveien 171 i Askim. Hovedtema for dagen er sprøytestrategier i korn
med hovedvekt på soppbekjempelse. Bjørn Inge Rostad fra Landbruksrådgivingen
SørØst holder innlegg om dette. Anne-Marit Næss fra landbrukskontoret HSA
orienterer deretter om gjeldende miljøkrav, og Jürgen Høie fra FK Mysen forteller om
tørkeanlegget som er oppført på Storerud. Det blir omvisning i tørkeanlegget til slutt.
Kontakt Sverre-Magnus Huse, tlf. 977 67 6 18, om du har spørsmål om arrangementet.

FELLINGSRESULTATER FRA RÅDYRJAKTA 2013
Rådyrjakta ble avsluttet 23.12.2013. Resultatet er vist i tabellen nedenfor.
Kommune
År
Tildelt totalt
Felt hannkalv
Felt hunnkalv
Felt hanndyr eldre
Felt hunndyr eldre
Felt totalt
Fellingsprosent

Hobøl
2013
329
15
7
40
9
71
21,58

2012
352
11
8
25
13
57
16,2

Spydeberg
2013
2012
122
297
10
23
4
16
28
43
11
9
53
91
43,44
30,6

Askim
2013
278
23
16
55
15
109
39,21

2012
126
17
7
23
13
60
47,6

Tallene viser at produksjonsdyra i stor grad blir spart, og at bukkejakt fortsatt er
populært. Vi erfarer at det er variasjon i rådyrstammen i Hobøl, Spydeberg og Askim.
Sammenlignet med 2012 har fellingsprosenten i 2013 gått opp i Spydeberg og Hobøl,
mens den har gått en del ned i Askim. På www.hjortevilt.no kan dere selv finne og
utarbeide fellingsstatistikk m.m. for elg, rådyr og bever.

ENDRING AV VALD
Dersom dere ønsker å endre rådyr- eller bevervaldene (utvide/slå sammen/endre
valdansvarlig osv), tar dere kontakt med oss senest 15. mai, slik at vi får endret valdet
før utsending av fellingstillatelser i juni.

SPENNENDE OG AKTUELLE SKOGKURS
Aktiv Skog arrangerer følgende kurs i begynnelsen av mars:
 Tynningskurs:
lørdag og søndag 1. og 2. mars kl. 9-14
o Praktisk kurs om tynning med motorsag. Deltakerne skal lære å utføre
tynning på riktig og rasjonell måte tilpasset utkjøring med traktor med
vinsj eller tømmerhenger. Det gis også opplæring til å foreta nødvendig
planlegging og kvalitetskontroll.
o Kurspris 1 550 kr. Sted: Hos Martha Mjølnerød på Dæhli i Spydeberg
 Innføringskurs i skogbruk:
mandag 3. mars kl. 17-21
o Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel,
prioriteringer og økonomi.
o På Vollene Vestre miljø- og kulturgård i Spydeberg.
o Kurspris 700 kr, men gratis for ungdom – morgendagens skogeiere!
 Vedhogstkurs:
lørdag 8. mars kl. 9-15
o Kurset er tilrettelagt for alle som ønsker å hogge sin egen ved, eller felle
trær/busker på egen eiendom.
o Kurspris 1 230 kr. Sted: Hos Martha Mjølnerød på Dæhli i Spydeberg
For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Hans Ole Arnesen, tlf.: 906 35 393
eller e-post: h-olearn@online.no.

TILSKUDD TIL DRENERING
Det gis kr. 1.000,- pr. daa i tilskudd til systematisk drenering av tidligere drenerte
arealer. Det kan også gis også tilskudd avskjæringsgrøfter. Søknad om tilskudd gjøres
på eget skjema. Se www.slf.dep.no eller kontakt landbrukskontoret. Søknaden skal
vedlegges kart over arealene som skal dreneres og miljøplan trinn 2 for gården.
Det er usikkert om denne tilskuddsordningen vil videreføres. Tilskudd gis med en
arbeidsfrist på 3 år. Går du med planer om å drenere – ta derfor kontakt med oss
eller send inn søknad så raskt som mulig.

BU-MIDLER
Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) kan gis til
investeringer i eksisterende produksjoner og
etableringer av nye næringer på gårdsbruk. Ordningen
styres av Innovasjon Norge, der landbrukskontoret er
førsteinstans for søkeren.

Foto: Ole Embret Øverby

Etableringstilskudd kan gis til gårdbrukere som vurderer å starte ny næring på gården.
Tilskuddet kan gi gårdbrukeren mulighet til å utvikle en idé; f.eks.: besøke tilsvarende
bedrifter, gå kurs, få barnevakt, dekke egen arbeidsinnsats.
Det kan også gis tilskudd, lån og rentestøtte til investeringer i eksisterende
produksjoner og nye næringer på gårdsbruk. Eksempler her er: Driftsbygninger,
gjødselkummer, grønn omsorg, foredling av mat, reiseliv m.m.
Det finnes investeringsordninger på gårdsbruk med generasjonsskifte for bønder
under 35 år. Her er det mulig å få tilskudd til investeringer som ikke blir prioritert
ellers.
For mer informasjon om ordningene og tilskuddssatsene, se:
www.innovasjonnorge.no. Tilskuddsrammen Innovasjon Norge har, er mindre enn
etterspørselen. Det lønner seg derfor å søke tidlig på året. Går du med planer om
investeringer eller nyetablering på gården – nøl ikke med å kontakte oss!
Følg oss på Facebook!

Temakvelder om Eierskifte i landbruket:
Onsdag 5. mars kl. 19.00 og onsdag 12. mars kl.
19.00 i auditoriet på Fjellheim i Spydeberg.
Påmelding.

