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Informasjon fra Landbrukskontoret Hobøl - Spydeberg - Askim
Adresse: Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, tlf. 69 68 20 00
landbruk@spydeberg.kommune.no www.landbrukhsa.no
: Landbrukskontoret Hobøl Spydeberg Askim

VELLYKKET EIERSKIFTE I LANDBRUKET

HVORDAN GÅ FRAM?

I samarbeid med Spydeberg Regnskapslag, Hessa og bondelagene i Hobøl, Spydeberg og Askim
arrangerer Landbrukskontoret HSA igjen temakveld om eierskifte i landbruket. Temaene som
tas opp vil være relevante for både selger og kjøper av landbrukseiendom. Jon Baggetorp fra
Spydeberg Regnskapslag er hovedforedragsholder,

2. mars: Auditoriet , Fjeldheim kl. 19.00
Viktige menneskelige og økonomiske forhold i et eierskifte.
Tid

Tema

Ansvar

19.00

Innledning

v/ bondelagene

19.10

Hvordan bidra til et vellykket eierskifte

Jon Baggetorp

20.00

Kaffe m/noe attåt

Bondelagene

20.30-21.30

Skattemessige forhold omkring et eierskifte
Nyttig å vite for nye næringsdrivende

Jon Baggetorp

Påmelding til landbruk@spydeberg.kommune.no eller
Servicetorget i Spydeberg, tlf. 69 69 68 00, innen 28.februar

----------------------------------------VI MINNER OM STORMØTE KORN 2016:
- En viktig politisk tid for fremtidens kornproduksjon

Aud Max., ved NMBU, Ås 3. februar 2016.
Program
Møteleder: Brita Skallerud, nestleder Norges Bondelag
18.30 Velkommen v/ leder Akershus Bondelag og Kornprogrammet Sigurd Enger
18.40 Norsk korn og lagring av korn som stabiliserende faktor v/ NIBIO, Ivar Pettersen
19.05 Matsikkerhet i et klimaperspektiv v/ Forsvarets forskningsinstitutt, Jan Ivar Botnan
19.30 Stordrift på korn i Norge? v/ Adm. dir. i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve
20.00 Pause med kaffemat
20.15 Hvilken plass har norsk kornproduksjon i et nasjonalt og internasjonalt bilde på kort og lang sikt?
Hvordan sikre vekst og balanse i produksjonen, og en god arbeidsdeling mellom korn- og grasdistrikter?
-Innledninger v/ Line Henriette Hjemdal (KRF), Knut Storberget (AP), Geir Pollestad (SP)
21.00 Paneldebatt med innlederne og flere.
22.00 Oppsummering og avslutning
Arrangør: Akershus og Østfold Bondelag, Kornprogrammet 2015 – 2017 Kontakt: Anders Klaseie,
rådgiver i Akershus Bondelag, mob. 415 000 30

Delta på Korn 2016!
NIBIO avd. Korn og frøvekster i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving inviterer til Korn 2016.
Fagmøtet arrangeres onsdag 17. og torsdag 18. februar.
Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
https://www.eventbrite.co.uk/e/korn-2016-tickets-20417846328

SPRØYTESERTIFIKATET MÅ FORNYES HVERT 10. ÅR.For de som ikke
ønsker å fornye via Mattilsynets web-baserte kurs, er det satt opp fornyingskurs
våren 2016.01.25 Follo: Datoer: 29/2, 7/3, kl 1800 – 2100, 14/3 kl. 1800 –
1930, 14/3 kl 2000 – 2100 avsluttende prøve. Lærer: Petter Hermansen, Pris kr
2 300,- inkl. bøker, eksamensavgift. Arrangør: Studieforbundet Tlf. Påmeld: mob
913 13 336 ellere-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no innen 15.02.16

SE ELLERS KURSKATALOGEN: HTTP://WWW.NAERINGOGSAMFUNN.NO/OMSNS/REGIONLEDD/269-KURSTILBUD-I-AKERSHUS-OSTFOLD-VAREN-2016

SMIL – SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET 2016
Vi tar nå imot søknader. Det er nye retningslinjer for ordningen. Husk at det kun
er de som søker produksjonstilskudd som har mulighet til å søke om SMIL-midler.
Nytt av året: Opprydding av gammel piggtrå i utmark
Vi ønsker å fokusere på å få bort gammel piggtrå i utmark.
For 2016 oppfordrer vi dere til å søke om SMIL-midler for rydding av piggtrå.
Forutsetning:
Vi kan innvilge inntil kr. 7,- pr. meter piggtrågjerde. Totalkostnad kan settes til
inntil kr. 10 pr. meter. (70% tilskudd).
Søknadsfrist 1. juli for denne ordningen.
Vi kan innvilge totalt for våre tre kommuner
inntil kr. 100.000,-. Så førstemann til mølla
 Gjerde som skal fjernes kartfestes
 Det må følge fotodokumentasjon
Piggtråden må leveres godkjent mottak

FORVALTNINGSPLAN -VILLSVIN
Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune har sendt utkast til «Forvaltningsplan for
villsvin» på høring til berørte parter i Østfold. Høringsfristen er satt til 1. mars 2016.
Vi vil understreke at dette er en invitasjon til å komme med synspunkter på en plan som i all
hovedsak er en kunnskapsdugnad om villsvin og forvaltning av villsvin i Østfold.
Høringspartene bes derfor spesielt å komme med synspunkter på hvordan de ser sin egen rolle
i dette bildet.
https://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Forvaltningsplan-forvillsvin-pa-horing/
Temaark villsvin

TILSKUDD TIL NATURFORVALTNINGSTILTAK
Miljødirektoratet har en rekke tilskuddsordninger som omfatter områdene
naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forurensing. Mer informasjon
finner du på Miljødirektoratets hjemmeside, under elektronisk søknadssenter:
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no . Noen av ordningene hadde frist 15.
januar, andre har ikke søknadsfrist. Spesielt for tiltak innen kulturminnevern , se
info:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for2016/id2460185/#kulturminne

KONFLIKTDEMPENDE TILTAK ROVVILTDersom du lurer på tilskudd til forebyggende og
konfliktdempende tiltak mot rovviltskader,
anbefaler vi å gå inn på Fylkesmannens
hjemmeside: www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Husdyr/Tilskuddtil-forebyggende-tiltak-mot-rovviltskader/ Søknadsfrist er utvidet til 15. februart

MELD INN SPOR OG SPORTEGN AV ULV OG GAUPE
ULV: Det observeres tilhold av ulv i våre
områder. Får å få mer kunnskap om
roviltsituasjonen er det ønskelig at spor og
sportegn fra ulv rapportert inn. Gjerne at
ekskrementer leveres inn for DNA analyse.
Dette kan gi svaret på kjønn og
slektskapsforhold på den ulven vi har i
området. NB: Ekskrementer må oppbevares
frossent.
Ulvespor
Gaupespor
GAUPE: Viktig å melde fra ved mistanke om
HB: høyre bakfot VF: venstre framfot
spor etter flere gauper i følge. Alle spor SNO
verifiserer som familiegrupper, ut februar
måned 2015, teller med i Rovdata sin beregning av gaupebestanden 2014/15.

Det er viktig at det blir meldt fra umiddelbart slik at sporing kan iverksettes så fort
som mulig på best mulig sporingsforhold. Meld til SNO direkte.
STOR INTERESSE FOR SKANDOBS- RAPPORTERING STORE ROVDYR

Det blir stadig flere registrerte brukere av det felles skandinaviske rapportsystemet
for store rovdyr – Skandobs. Ved starten på det nye året er det i underkant av
14 000 brukere av systemet, og flertallet kommer fra Sverige.
Les hele saken her:
http://www.rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/tabid/3764/ArticleId/3957/reft
ab/1999/Default.aspx

GAUPEJAKT 2016
Miljødirektoratet fattet 26. november vedtak om at én gaupe kunne tas ut i
region 4 i vinter. Etter at vedtak ble fattet vil eventuell ekstraordinær avgang –
som påkjørsel, tas fra kvoten. En gaupe ble påkjørt nord for Minnesund i
desember. Kvoten er dermed full, og det vil følgelig ikke åpnes for kvotejakt på
gaupe i region 4. i vinter.
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-OsloAkershus-og-Ostfold/.

LOKAL ROVVILTKONTAKT - STATENS
NATUROPPSYN (SNO)
http://www.naturoppsyn.no/content/1568/Ostfold
For Spydeberg/Hobøl: Arnkjell Johansen mob. :917 44 700
For Askim: Mats Finne , mob.: 924 32 531

RAPPORT RÅDYRJAKT (FRIST VAR 5. JANUAR)
Ny frist 2. februar. De som ikke rapporterer, vil ikke kunne få tildelt dyr for 2016
Valdet vil da bli opphevet, siden rapporteringsplikten ikke er overholdt.

LANDBRUKET TRENGER REKRUTTERING!
Søknadsfrist for videregående skoler, høyskoler og universitet er 1. mars.
www.kalnes.vgs.no, www.tomb.no, www.nmbu.no, www.hihm.no

ENDRING AV VALD
Dersom dere ønsker å endre rådyr- eller bevervaldene (utvide/slå sammen/endre
valdansvarlig osv), tar dere kontakt med oss senest 1. april, slik at vi får endret
valdet før utsending av fellingstillatelser i juni.

FAGSTOFF PÅ BIOFORSK
For deg som er interessert i fagstoff, om f eks dyrkningsteknikk i korn:
www.bioforsk.no/ikbViewer/page/fagomrader/fagomrade/omrade/tema/tema?p
_dimension_id=16621&p_dimension_under=16621, er det masse lesestoff på

Bioforsks hjemmesider. Derfra finner man nyttige guider og kalkulatorer som kan
være til hjelp i jordbruket.

SKOGKURS
Vedlikehold av motorsaga. Kursdel 1, 4-timer
Dokumentert sikkerhetsopplæring - del 1. I kurset lærer du
”daglig" vedlikehold av motorsaga. Kurset foregår innendørs og
består av praktiske egenøvelser.
Ei vedlikeholdt sag bidrar til færre reparasjoner. Riktig vedlikehold bidrar også til at farlige
arbeidssituasjoner unngås. Kurset gir, sammen med kursdel 2 «Hogst med motorsag» (15
timer), dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorkjedesag, i henhold til
forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.
Emner for kurset








Sagas verneinnretninger og deres funksjon.
Riktig renhold og vedlikeholdsrutiner.
De viktigste vedlikeholdsområdene på saga.
Bensin og kjedeolje.
Filing og vedlikehold av sagkjede.
Varighet og praktisk info
Kurset egner seg godt som kveldstema på ca 4 timer. For
grundigere opplæring tilbys også kurs på 7,5 timer. Kurs gjennomføres lokalt, og
deltakerne må ta med sin egen motorsag.

Kurspris: 4 timer. 740 kroner.

Spydeberg/Våler :Torsdag 25.Februar kl.17.00-21.00

HOGST MED motorsag Kursdel 2, 15 timer
Dokumentert sikkerhetsopplæring- kursdel 2, Kurset er tilpasset skogeirnes
arbeidsoppgaver og utfordringer.
Kursdeltaker får opplæring i felle- og kvisteteknikker, felling under vanskelige forhold,
sikkerhet og sikkerhetsregler. Gjennomføring av et hogstopplegg tilrettelagt for utkjøring på
en sikker og hensiktsmessig måte. Ved å lære sikre arbeidsmetoder og effektiv
arbeidsteknikk vil dette også forebygge yrkes- og belastningsskader.
Kurset gir, sammen med kursdel 1 ”Vedlikehold av motorkjedesag”, sikkerhetsopplæring i
bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.
Emner for kurset









Sikkerhetsregler ved arbeid med motorkjedesag.
Riktig og sikre felle- og kvisteteknikker
Bruk av arbeidsbenker.
Sikkerheten rundt et hogstopplegg, tilrettelagt
for uttransport.
Nedtaking av fastfelte trær og sikker bruk av hjelpeutstyr.
Kapping av stammer i spenn.
Riktig verneutstyr, bruk og vedlikehold.
Varighet og praktisk info
15 timer. På kurset benytter deltakerne sin egen sag og eget verneutstyr.
Minimumsalder er 15 år (må ha fyllt 15 år innen kursstart). 5-6 deltakere pr kurs.

Kurspris: 2000,- (Helgpris. Ordinær pris hverdager 1620,-)

Spydeberg : Lørdag 27 og søndag 28.Februar kl.09.00-15.00
Skiptvet: Lørdag 23 og søndag 24.Januar kl.09.00-15.00

Smart bruk av skogfond
Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes
riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker
lønnsomheten av investeringene.
Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den
økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk
av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte
skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk.
For bedre å forstå virkningen av skogfond, og hvordan de
skattemessige fordelene framkommer, tar kurset i bruk
"skogfondspillet" som viser pengeflyten når skogfondmidlene
benyttes til å dekke investeringer i skogen. På denne måten får deltakerne se hvordan
skogeiers nettoinntekt øker etter ei drift og påfølgende investeringer - ved riktig bruk
av skogfondsmidlene.
Emner for kurset




Når skal det innbetales midler til skogfond, og når er det fritatt?




Beregning av skogfondsats.



Lønnsomheten av å bruke skogfond til
investeringene (skogkultur, veier, planer,
miljø, kompetanse mm.)



Skogeiendommens web-baserte skogfondskonto: Påloggingsprosedyre,
oversikter og praktisk bruk.



Varighet og praktisk info
Kurset varer 4 timer. Kurset legger vekt på spørsmål og diskusjon rundt
emnene, og det er fordelaktig at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 pr. kurs.

Bruksområder for skogfondet, særlig de
som gir skattefordel.
"Skogfondspillet" som viser pengeflyten når
skogfondet brukes, og merinntekten
skogeieren sitter igjen med i lommeboka
når skogfond utnyttes maksimalt.

Kurspris: 740 kr

Spydeberg: Onsdag 17.Februar kl.18.00-22.00 eller Torsdag
10.Mars kl.18.00-22.00

Innføringskurs om skogbruk.
Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel,
prioriteringer og økonomi ut fra filosofien "Din skog - dine muligheter".
Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

Målgruppe
Nye skogeiere som har overtatt skogeiendom og som har liten eller ingen kjennskap til
skogbruk. Og eiere som har eid en eiendom en tid, men har vært mindre aktiv i sin
forvalterrolle.
Emner for kurset
Inne (kveld 3-4 timer):





Skogbruksplanen som verktøy.





Flerbrukshensyn og skogstandard.




Skogfondsordningen

Forvalteransvar og skogpolitikk.
Andre næringsmuligheter basert på eiendommens
ressurser.
Skogens utviklingsfaser og om skogbehandling.
Skogbrukets aktører, og hvor skogeiere kan søke
råd, veiledning og kompetanse.
Tømmerverdi og tømmeromsetning.

Ute (ca 7,5 timer):
Denne kursdelen har som mål å gi grunnleggende svar på spørsmålene: når, hvorfor
og hvordan. Omfang, og emnenes innhold tilpasses deltakerne.






Skogens utviklingsfaser
Hogst
Foryngelse
Ungskogpleie

Varighet og praktisk info
Det anbefales å gjennomføre dette kurset på 10 timer, med en innekveld deretter en
utedag i skogen. Men det er også mulig å velge å gjennomføre bare en kursdel.
Dette kurset finnes også som nettkurs.

Kurspris: 10 timer 1260,- kr.

Spydeberg :Torsdag 31. Mars kl.18.00-22.00 (inne) , Lørdag
2.April kl.09.00-15.00 (ute i skogen – sted avtales nærmere

Påmelding for alle kursene:

Prosjekt skogsvei og kart
Samarbeidsprosjekt mellom kartverket, landbruksdirektoratet og landbrukskontoret.
Hovedmålet med prosjektet er å samle all informasjon om landbruksveiene i Norge i en
felles database, og kunne presentere disse i en nasjonal kartløsning . Dette vil være nyttig
for skogbruksnæringen, landbruksforvaltningen og i beredskapsammenheng.
Landbrukskontoret ønsker å utføre vår del av prosjektet i løpet av forsommeren 2016.
Mesteparten av arbeidet utføres på kontoret, men det er også behov for noe feltarbeid.
Arnfinn-Kåre Elvestad er engasjert av landbrukskontoret for å gjennomføre dette
prosjektet i kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim.
Vi ønsker tilbakemelding på:
Skogsbilveier som er feil eller ikke inntegnet på kartet, byggeår skogsbilvei, veistandard og
tilgjenglighet (bom?), Spesielle flaskehalser som bruer o.l.
Ønsker også informasjon om traktorveier som ikke er inntegnet, men dette er ikke
hovedfokuset i denne omgang.
Feltbefaringen blir på veier vi trenger å avklare riktig veiklasse, men det vil skje på
barmark. Skogeiere blir kontaktet i forkant i slike tilfeller.
De skogsbilveiene som ikke er riktige i kartverket, men som er godkjent av kommunen, vil
fortløpende også bli rettet opp som en del av prosjektet. Det samme gjelder veier og feil vi
kjenner til. Ta derfor gjerne kontakt på telefon for å avklare nærmere.
Frist for tilbakemelding 1.April. Vi ønsker å kunne ajourføre veidatabasen og kartet så
raskt og effektivt som mulig, og håper derfor at flest mulig gir oss tilbakemeldinger
fortløpende.
Tilbakemelding eller spørsmål rettes til Arnfinn-Kåre Elvestad på mobil 968 40 509 eller
skogsveiogkart@hotmail.com

«ÅPNE DAGER LANDBRUKSKONTORET « - 16. og 17. februar 2016 9.00-17.00
I forbindelse med vår «ryddeaksjon» har vi dokumenter som vi ikke trenger å
arkivere her, men som vi tror mange gjerne vil ha.
Kom derfor for å se om det er noen for din eiendom:
Gamle skogbruksplaner, kart, gamle dokumenter fra Landbruksbanken, gamle
tegninger
Vi lager også en Quiz hvor alle deltagere er med på trekning av en
«overraskelse». Vi har kaffe på kanna .

Håper mange finner veien til Landbrukskontoret disse dagene.
:HVA SKJER?
 Utbetaling produksjonstilskudd, augustomgangen:. Ca. 4. februar
 Utbetaling RMP-tilskudd:. Ca. 24. februar
 Kornmøte Ås 3. februar
 Landbrukskontoret har «åpne dager» 16. og 17. februar
 Korn 2016, 17. og 18. februar
 Vellykket eierskifte, 2. mars
 Vellykket bruk av motorsag 25. februar
 Hogst med motorsag, 27, og 28. februar
 Innføringskurs skogbruk, 31.mars og 2. april
 Smart bruk av skogfond, 17. februar eller 10. mars


