
Informasjon til jord- og 

skogbrukere, 8. februar 2017 
 

 

En felles informasjon fra Landbruksforvaltningen 
I Asker kommune og Bærum kommune 

 
Vennligst send oss din e-post adresse. Da kan du få dette formasjonsskrivet 

elektronisk og de oppgitte lenker vil bli aktive. 

I dette infoskrivet kan du les om: 

- Skogbruksplan - Sprøytesertifikat - Driveplikt 

- Møte om næringsutvikling - Gårdskart - Hestegjødsel 

- Møte om kompostering - Gjødslingsplan - Søknader til Inovasjon Norge 

- Produksjonstilskudd - Drenering - Regionalt miljtilskudd 

- Plantevernjournal - SMIL - Info om skogbruket 

 

Skogbruksplan for eiendommene i Asker og Bærum ble sendt ut i 2016. Mange har 

sikkert lest i planen til øyet har blitt stort og vått. Produksjonsevne, dekar, tilvekst, 

hogstklasse og kubikkmasse har fått ny betydning. Flere har nok fått et lite hint om 

dårlig sunnhet, hogst, avstandsregulering og planting. 

Betalt skogbruksplanen? Selvsagt. Selvsagt vet du også at planen kan dekkes av 

skogfond med skattefordel.  Har du husket å be om refusjon av beløpet fra din 

skogfondkonto? 

Hvis ikke, ta kopi av fakturaen og påfør denne beskjed om at du ønsker utbetalt 

fakturabeløpet uten mva,  til ditt konto nummer…..   

Underskrift og dato trengs også før skogfondet kan utbetales.  

Kontoopplysninger og saldo på skogfondkontoen pr.31.12 2016 henter du selv på 

Landbruksdirektoratets sider Klikk her for innlogging på din skogfondkonto 

Har du vært like smart 

som denne karen?  

Han har nemlig brukt skogfond 

med skattefordel til å betale 

skogbruksplanen sin. 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto


Hold av 30. mars! - Møte om næringsutvikling 

Denne kvelden følger vi opp høstens møte om næringsutvikling. Vi har invitert flere 

gründere som skal fortelle om sin bedrift. Det blir også tid til en prat med de andre 

deltakerne.  

Sted: Øverland Gård i Bærum  

Tid:    torsdag 30. mars kl 19.00 

 

Du kan også melde deg på til: 

- Mary Tønder Vold, e-post: mavo@baerum.kommune.no) eller  

- Hallvar Hognestad. E-post: hallvar.hognestad@baerum.kommune.no / 

hallvar.hognestad@asker.kommune.no) 

 

Spørreundersøkelse 

I forkant av møtet 30. mars, vil det bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle eiere av 

landbrukseiendommer i Asker og Bærum. Formålet er å kartlegge hvilke ønsker dere 

har for å videreutvikle landbrukseiendommen deres. 

I første omgang vil spørreundersøkelsen bli sendt ut elektronisk til din e-post adresse 

som mottaker. Vennligst send oss din e-post adresse, dersom den ikke allerede er 

registrert. (Hvis dette infoskrivet er mottatt på e-post, er adressen din registrert)  

 

Møte om hestemøkk og kompostering av husdyrgjødsel 

Sted: Torstad gård i Asker 

Tid: torsdag  9. mars kl 18.30 -21.30 

 

En hest avgir mye hestemøkk i løpet av et år, og det kan ofte være vanskelig å vite 

hvordan den skal lagres. Lagring i store hauger over lang tid fører ofte til 

forurensning. Et strengt regelverk regulerer kravene til lagring. Landbrukskontorene i 

Asker og Bærum inviterer til møte for å informere om regelverk rundt hestemøkk, og 

gode løsningsforslag. Har du andre dyreslag hvor gjødsla inneholder mer enn 25% 

tørrstoff, er du også velkommen på møtet.   

Til våren vil kommunene fortsette med befaringer til mange av dere som driver med 

hest. Dette møtet er en god start for planlegging av riktig lagring.  Vi håper at alle 

som driver aktivt med hest kommer på møtet.  

Se også avsnitt om håndtering av hestegjødsel lenger ned i dette infoskrivet. 

mailto:mavo@baerum.kommune.no
mailto:hallvar.hognestad@baerum.kommune.no
mailto:hallvar.hognestad@asker.kommune.no


 

Produksjonstilskudd   
Nye søknadsfrister og nytt søknadssystem  

Søknadsomgangen i januar, var den siste runden med dagens system.  

 Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai 
(telledato) og 15. mai (søknadsfrist).  

 

 Andre registrering i det 
nye søknadsskjemaet 
gjør du i perioden 
mellom 1. oktober 
(telledato) og 15. 
oktober (søknadsfrist).   

 

 Den sentrale 
utbetalingen for begge 
søknadsomgangene 
skjer i februar 2018.  

 
 
 
Mer informasjon om det nye søknadssystemet finner du på Landbruksdirektoratets 
nettsider, klikk her.  
 

 

Plantevernjournal  

Norsk Landbruksrådgiving har utarbeidet en plantevernjournal som er godkjent av 

Mattilsynet. Klikk her for mer informasjon 

En egen veileder til plantevernforskriften er utarbeidet av Mattilsynet. Veilederen gir 

blant annet en oversikt over forståelsen av viktige bestemmelser for deg som bruker 

av plantevernmidler. Klikk her for mer informasjon 

 
Manglende plantevernjournal fører til avkorting i produksjonstilskudd. Det samme 

gjelder dersom foretaket ikke kan fremlegge slike journaler for de siste tre årene. 

Opplysninger som må fremgå i plantevernjournalen er navn på plantevernmiddel, 

tidspunkt for behandling, dosen som er brukt, samt området og veksten som 

plantevernmiddelet blir brukt på.  

 

Ref. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, § 11, klikk her 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017/_attachment/57993?_ts=1581ada50e8&download=true
https://innlandet.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/31160/
https://innlandet.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/31160/
http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_til_forskrift_om_plantevernmidler.22778/binary/Veileder%20til%20forskrift%20om%20plantevernmidler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817?q=Forskrift%20om%20produksjonstilskudd%20i%20jordbruket


 

Fornying av sprøytesertifikat  

Alle som kjøper og/eller bruker plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha 
autorisasjonsbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler.  I Asker og Bærum er 
det registrert 20 autorisasjonsbevis som enten gikk ut i løpet av fjorårets vekstsesong 
eller går ut i kommende vekstsesong.   
 
Du bør sjekke om du må fornye beviset ditt! 
 
Det nettbaserte fornyingskurset har et spesialtilpasset kursmateriell innen 
fagområdene korn, fôrvekster og grøntanlegg. Kurset er inkludert eksamen og kan 
gjennomføres hjemme på egen pc/nettbrett. 

 Les mer om det nettbaserte fornyingskurset på mattilsynets nettsider her. 
 
Det er fortsatt mulig å fornye autorisasjonsbeviset ved å bestå eksamen etter et 
vanlig undervisningsopplegg. 
 
 
Her ser du lenker til ulike kurs og arrangører 

- SNS Buskerud og NLR Østafjells   
- NLR Øst 
- Oversikt over kurs publisert på nettsidene 

til Fylkesmannens landbruksavdeling 
 
 
Vær oppmerksom på at du må være berettiget autorisasjon for å få autorisasjons 
bevis. Se oversikt over hvem som kan få autorisasjonsbevis, klikk her  
 

 

Er gårdskartet ditt oppdatert?  

Gårdskartet viser grunnlaget for utmåling av alle arealtilskudd (eks: PT og RMP) 

Gå inn og sjekk status på de eiendommene du 
driver. Dersom du mener at arealene ikke 
stemmer, ta kontakt med landbrukskontoret.  
Har du leid areal som ikke stemmer på 
gårdskart, er det grunneier som bør ta kontakt. 
 

Gå inn på gårdskart og sjekk eiendommene du 

søker på. 

Klikk her for gårdskart på NIBIO 

 

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nettbasert_kurs_for_fornying_av_plantevernmiddelautorisasjon.17253
https://www.bondelaget.no/kurs/plantevernkurs-2016-2017-article88173-8211.html
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/korte-fagkurs-hvam-vgs-1-2017/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Autorisasjonsbevis---plantevern/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Autorisasjonsbevis---plantevern/
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plantevernmidler/hvem_kan_faa_autorisasjon_for_bruk_av_plantevernmidler.2612
http://www.skogoglandskap.no/kart/gardskart


 

Gjødslingsplan 

En gjødslingsplan er et viktig verktøy på gården din for å sikre en riktig gjødsling i 

forhold til de ulike næringsstoffer. Gjødslingsplanen bidrar til å sikre en god avling 

både av kvantitet og kvalitet. I tillegg vil gjødslingsplanen bidra til mindre avrenning 

av næringsstoffer.  

 Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong.  

 Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyreenheter skal 

ha en årlig gjødslingsplan. 

Dersom foretaket ditt har en enkel driftsform kan det søkes om en 5-årig gjødslings-

plan. Det forutsettes en liten variasjon i arealbruken eller en ekstensiv driftsform, slik 

at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år.  

Søknaden for en 5-årig 

gjødslingsplan skal 

godkjennes av kommunen. 

Kommunen stiller krav til 

ferske jordprøver og 

oppdatert gjødslingsplan i 

forkant av søknaden. 

Driftsopplegget kan ikke 

endres i perioden. 

Landbruksrådgivningen kan 

kontaktes for bistand til ny 

eller oppdatert gjødslingsplan.  

 

Dersom du søker produksjonstilskudd og ikke har gjødslingsplan skal tilskuddet 

avkortes, jf . Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, § 11, 

klikk her 

 

Forskrift om 

gjødsligsplanlegging finner 

du her 

 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817?q=Forskrift%20om%20produksjonstilskudd%20i%20jordbruket
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791


Tilskudd til drenering  

Et godt drenert jordbruksareal er viktig for en god jordstruktur og er avgjørende for en 
målsetting om økt matproduksjon. Med tanke på tendensen til økte nedbørsmengder 
og et våtere klima, blir drenering stadig viktigere. Et godt drenert jordbruksareal 
reduserer faren for erosjon og vil bidra til en bedre vannkvalitet og et bedre 
vannmiljø. 
 
 

 
 
Tilskuddet fordeles kommunevis fra 
fylkesmannen. Kommunene har 
ansvar for forvaltning av midlene. 
 
 
Søknadsfrist er 15. april  
 
 

 

Lenke til dette hefte, klikk her 

 

 

 

Dreneringstilskuddet kan ikke gis der tiltaket er påbegynt. 

 Systematisk grøfting - maks kr 1000,-/dekar  

 Annen grøfting- maks 15 kroner per løpemeter (oppad til kr 1000,-/dekar)  
 

 
Kriterier/vilkår  

 Arealet som skal dreneres må være tidligere grøftet eller planert.  

 Tilskudd kan gis til eier eller leier av areal som skal dreneres.  

 Tiltaket må ikke forårsake skade på automatisk fredede kulturminner  

 Tiltaket må ha et omfang som utløser minimum kr 3000,- i tilskudd.  

 Det skal benyttes søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning.  

 Søknaden skal følges av grøfteplan, grøftekart, og miljøinformasjon som 
beskriver tiltak og virkninger  

 Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom 
og naturmangfold. 

 
På nettsidene til landbruksdirektoratet kan du finne søknadsskjema, forskrifter, 
retningslinjer og faglige artikler. Klikk her.  
 
 
 
 
 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/_attachment/49407
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord


Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 
kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket utover det som kan 
forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunens tiltaksstrategi gir overordnede 
retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader. Kommunen behandler og avgjør 
søknader om tilskudd. 

Søknadsfrist er 15. april 
Søknadsskjema finner du her 

Tilskudd kan gis til foretak som: 

 Har en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. 

 Oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd, 
- § 2 og § 3 eller § 4. 

 Har gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel 

 Har kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer 

 Har oversikt over områder med kulturminner, områder som er viktige for 
biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og 
andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet. 

Dersom tiltaket skal gjennomføres på leid areal må det innhentes skriftlig tillatelse av 
grunneier til gjennomføring av omsøkte prosjekt eller tiltak. 

De kommunale tiltakstrategiene er lokalt forankret. Her finner du blandt annet 
oversikter over prioriterte tiltak, mål, vilkår og tilskuddssatser. Fjorårets tiltakstrategier 
vil bli oppdatert etter de nye retningslinjene og blir tilgjengelige på kommunenes 
nettsted i første halvdel av mars. Tabellen nedenfor gjelder  for 2017 i både Asker og 
Bærum. 

 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema/_attachment/704?_ts=1520c41aa00&download=true
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
http://www.matmerk.no/no/ksl/aktuelt/nye-krav-til-plantevernjournalen


 

På nettsiden til landbruksdirektoratet kan du finne regelverk, søknadsskjema, og 
annen nyttig informasjon, klikk her 

Se også informasjon på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

Floghavre  

Vi nærmer oss ny vekstsesong og vi håper på en aktiv floghavreluking også i 

kommende vekstsesong. Det er den driftsansvarlige på landbrukseiendommen som 

er forpliktet til å bekjempe floghavre på all dyrket jord, unntatt der det er flerårig eng. 

De aller fleste av dere tar floghavrekontrollen meget 
alvorlig. Dessverre er det noen som må følges opp 
spesielt.  Nye funn som blir registrert, skyldes stort sett 
jordleie fra andre floghavregårder.  Husk at maskiner 
og utstyr skal rengjøres grundig før de flyttes til annen 
landbrukseiendom. 
 
Vi har ikke hatt noen søknader om frierklæring de siste 
åra. På eiendommer som kun har grasproduksjon, er 
det enklere å bli frierklært. 
 

 Les mer om floghavre på mattilsynets 

nettside her 

 Forskrift om floghavre finner du her 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/SMIL---Tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-landbruket/
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://www.nlr.no/ims/36441790396/Floghavre.jpg?width%3D202%26height%3D202%26mode%3Dcrop&imgrefurl=https://www.nlr.no/fagartikler/?p%3D3%26a%3DFagartikkel%26filter%3D1294&docid=g5w4wARg7mhQVM&tbnid=bmuDzGI55bNrLM:&vet=1&w=202&h=202&bih=793&biw=1536&q=floghavre&ved=0ahUKEwji2erA3trRAhUEhywKHe7EA_EQMwh3KFEwUQ&iact=mrc&uact=8


Du har driveplikt på den jorda du eier 

Dersom du er eier av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og/ eller innmarksbeite, har du 

driveplikt. Driveplikten gjelder hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du 

driver jorda selv eller ved bortleie.  

Jordloven gir strenge krav til jordleieavtaler. Jordleieavtalene skal være skriftlige, og 

vare i 10 år. Når en avtale om bortleie av jordbruksareal er inngått, skal den sendes 

til kommunen som kan kontrollere  om vilkårene for bortleie etter jordloven er oppfylt. 

Søknad om fritak fra driveplikten skal sendes kommune. Kommunen kan pålegge 

eier å leie bort jorda for minst 10 år. Dersom eier ikke etterfølger pålegget, kan 

kommunen be fylkesmannen å ilegge tvangsgebyr. 

Aktuelle lenker: 

Landbruksdirektoratets nettsider om driveplikt og jordleie 

 

Dersom du søker produksjonstilskudd på leid areal, skal foretaket ditt ha ansvar for 

skjøtsel, høsting og omsetning av arealets planteprodukter til salg eller til eget fòr på 

dette arealet. Dette ansvaret er greit å fastsette i leiekontrakten. 

Se forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, §4 

 

 
Landbruket i kommunene våre blir mindre verdsatt når arealene ikke drives. 

  

https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817


Håndtering av hestegjødsel 

 
Hestegjødsel er en miljøutfordring, særlig i tettbygde strøk. Gjødselen lagres ofte i 
store hauger over lang tid og fører til forurensning. 
 
Her er noen generell krav til mellomlagring av hestegjødsel: 

 Hestegjødsel har normalt en tørrstoffandel på over 25 % og kan i 
utgangspunktet mellomlagres direkte på bakken om det skjermes mot 
overflatevann og tilsig fra omkringliggende arealer. 

 Lagring av husdyrgjødsel må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så 
nær vassdrag, brønn eller annet vannforsyningssystem at det medfører fare 
for forurensning.  

 Siden hestegjødsel ikke er et avfallsprodukt, skal ikke gjødselhaugen bli 
liggende i et deponi. Husdyrgjødsel skal kun mellomlagres før bruk. 

 Håndtering av hestegjødsla bør inngå som en del av foretakets gjødselplan. 
Hestegjødsla kan f.eks. komposteres, spres utover jordet og pløyes ned.   

 Kravet til spredningsareal er minimum 4 dekar pr gjødselenhet. Det beregnes 
2 hester pr. gjødselenhet.  

Kommunen har ansvaret for gjødselvareforskriften 

 Lenke til rapport om gjødselhåndtering 

 Lenke til gjødselvareforskriften (se kap 6 om lagring og bruk) 

 

 

  

http://www.nhest.no/NHS/Nyheter/2011%20Oktober/Hestegj%c3%b8dsel%5b1%5d.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951


Søknader til Innovasjon Norge (IN)  

Søknadsfristen for søknader på tradisjonelt landbruk har gått ut. Ny søknadsfrist er 1. 

desember 2017.  

Når det gjelder søknader til tilleggsnæringer, så kan man søke hele året. 

Søknadsskjema finner dere på Innovasjon Norge sin nettside, men det kan være lurt 

å kontakte landbrukskontoret før du begynner på søknaden. 

Lenker til innovasjon Norge 

- IN -innovasjon Norge 

- Bygdenæring – idéavklaring og etablering 

- Investeringer i tradisjonelt landbruk 

 

 

Regionalt miljøtilskudd  
– noen tiltak bør planlegges allerede nå! 

Skal du søke om RMP tilskudd i 2017, er det greit å planlegge en del tiltak før 

våronna. Mye vann i høy hastighet fører ofte med seg jordtap og store erosjons-

skader. Er det steder på jordet ditt hvor vannet ofte renner og graver, kan det være 

aktuelt å etablere et varig grasdekke som bremser opp vannhastigheten. På denne 

måten kan du redusere tap av jord og utvasking av verdifulle næringsstoffer. Du kan 

få tilskudd gjennom RMP dersom du etablerer vegetasjonssoner og grasdekte 

vannveier. 

Du kan lese mer om Regionale miljøtilskudd hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Veilederen du fikk i fjor gjelder også for vekstsesongen 2017. Klikk her 

 

 

 

http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/tillegg-landbruk-ide-etablering
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/


 

Ansatte på Landbrukskontoret i Bærum 

 

Ansatte 

 

Tittel 

 

Telefon 

 

E-post adresse 

Mary Tønder Vold Jordbrukssjef   67 50 43 66 mavo@baerum.kommune.no 

Terje 

Johannessen  

Skogbrukssjef  67 50 43 83  terje.johannessen@baerum.kom

mune.no 

Hallvar Hognestad  Spesialkonsulent 

50% 

67 50 46 59 

959 62 467   

hallvar.hognestad@baerum.kom

mune.no  

Eilev Gunleiksrud Avdelingsleder 67 50 73 98 

900 20 087       

eilev.gunleiksrud@baerum.kom

mune.no  

 

 

 

Ansatte på Landbrukskontoret i Asker 

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret. 

 

 

  

 

Ansatte  

 

Tittel  

 

Telefon  

 

E-post adresse  

Lisbeth Stokke Fjeldly Enhetsleder  

Natur og Idrett 

66 90 92 40 Lisbeth.Stokke.Fjeldly@asker.kommune.no 

Olav Vik  Jordbrukssjef  66 90 93 32  olav.vik@asker.kommune.no  

Hallvar Hognestad  Rådgiver 50% 66 90 93 33 

959 62 467  

hallvar.hognestad@asker.kommune.no   

Petter Høistad Skogbrukssjef  482 76 692 Petter.Hoistad@asker.kommune.no 

mailto:mavo@baerum.kommune.no
mailto:terje.johannessen@baerum.kommune.no
mailto:terje.johannessen@baerum.kommune.no
mailto:hallvar.hognestad@baerum.kommune.no
mailto:hallvar.hognestad@baerum.kommune.no
mailto:eilev.gunleiksrud@baerum.kommune.no
mailto:eilev.gunleiksrud@baerum.kommune.no
mailto:Lisbeth.Stokke.Fjeldly@asker.kommune.no
mailto:olav.vik@asker.kommune.no
mailto:hallvar.hognestad@asker.kommune.no
mailto:Petter.Hoistad@asker.kommune.no


Vedlegg om skogbruket i Asker 

 

Litt aktivitetsstatistikk for 2016 

Det har vært økt hogstaktivitet i Asker i 2016 sammenlignet med tidligere år. Dette 

medfører økt planteaktivitet og etter hvert behov for mer ungskogpleie. 

I 2016 ble det avvirket 8337 kbm. tømmer i Asker. Dette er en liten nedgang fra 2015, 

men bedre enn gjennomsnittet de siste 6 årene, som er 6658 kbm. 

I 2016 ble det gjennomført et ungskogpleieprosjekt i regi av Asker kommune, Bærum 

Kommune, Asker og Bærum skogeierområde og Viken skog. Målet var å øke 

aktiviteten med ungskogpleie ved å drive oppsøkende virksomhet og sende ut 

informasjon. Gjennom prosjektet ble det til sammen i Asker og Bærum avtalt å gjøre 

ungskogpleie på 459 dekar. Samtidig er det utført endel ungskogpleie på eget 

initiativ.  

Sammenligner man hogd areal i Asker med 

planting og ungskogpleie, så er det et etterslep på 

skogkulturen i forhold til hva det burde være. 

På skogkultursiden er det avstandsregulert noe 

mer i 2016 enn året før, men det er fremdeles et 

stykke igjen til det nivået vi burde ligge på – ca. det 

dobbelte. 

Det ble bevilget kr.20 000 i tilskudd til avstands-

regulering og suppleringsplanting i 2016. Samlet 

avstandsregulert areal i Asker kommer dermed 

opp i over 182 dekar. 

Når det gjelder planting i Asker viser statistikken 

noe nedgang i aktivitet. Med utgangspunkt i 

avvirket kvantum, burde det vært plantet en del 

mer enn det faktisk er gjort. Årsakene kan være 

flere – blant annet at fakturaene ikke har blitt betalt 

med skogfond.   

Statistikken under viser at aktiviteten på skogkulturarbeidene i Asker årlig har ligget 

for lavt og at den må bli høyere. Bruk derfor skogbruksplanen aktivt! Vi på 

landbrukskontoret i Asker er gjerne behjelpelig med dette. 

Ved nyplanting, planting etter hogst, gis det tilskudd til tett planting. Dette er et tiltak 

for å møte klimautfordringen både med tanke på CO2 opptak i skog og for å få en 



mer robust skog. Større planteantall gir bedre mulighet for å velge ut gode 

fremtidstrær ved ungskogpleie. 

Det gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa utover fastsatt minimumstall. 

Se tabell: 

Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til 
tettere planting (gjelder alle treslag) 

      
Bonitet Minimum 

plantetall pr. 
dekar 

Intervall for plantetall 
som utløser tilskudd *   

26 220 220 - 270 

23 220 220 - 270 

20 200 200 - 250 

17 180 180 - 230 

14 160 160 - 210 

11 130 130 - 180 

8 100 100 - 150 

* inntil 50 planter/daa etter oppfylt minimumskrav) 

  

Gunstige skattemessige ordninger ved bruk av skogfond til suppleringsplanting og 

ungskogpleie gjør det lønnsomt å investere i skogen. 

Les mer: Skogfond, Skogfondkalkulator og Ungskogpleie 

 

Kontoopplysninger og saldo på skogfondkontoen pr.31.12 2016 henter du selv på 

Landbruksdirektoratets sider Logg inn på din skogfondkonto 

 

 

 

Ta gjerne kontakt med 

skogforvaltningen i Asker kommune 

angående skogfond eller andre 

spørsmål om skogbruk. 

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond
http://skogfond.skogkurs.no/#/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/foryngelse-skjotsel-og-hogst/ungskogpleie
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto


 

 

 

 

For 2013 har kommunen ikke tall for planting eller ungskogpleie. 



Vedlegg om skogbruket i Bærum 

Litt aktivitetsstatistikk for 2016   

 

Avvirkningen i gårdsskogene i Bærum i 2016 har vært over gjennomsnittet for de 

siste årene. Totalt er det avvirket 14400 m3 i våre skogområder – og det er bra.  

På skogkultursiden er det avstandsregulert noe mer i 2016 enn året før, men det er 

fremdeles et stykke igjen til det nivået vi burde ligge på – ca det dobbelte. 

Det ble bevilget kr. 50 000 som tilskudd til avstandsregulering og suppleringsplanting 

for  2016. Det ble utbetalt tilskudd til skogkultur for 2016 på ca. 155 000 kr. Ekstra-

bevilgningen skyldes stor aktivitet hos Løvenskiold Vækerø med avstandsregulering 

av 1359 dekar. Samlet avstandsregulert areal i Bærum kommer dermed opp i over  

1 700 dekar – et flott resultat. 

Når det gjelder planting i Bærum viser statistikken noe nedgang i aktivitet.  Med 

utgangspunkt i avvirket kvantum, burde det vært plantet en del mer enn det faktisk er 

gjort.  Årsakene kan være flere – blant annet at fakturaene ikke har blitt betalt med 

skogfond.   

Statistikken under viser at aktiviteten på skogkulturarbeidene i Bærum årlig har ligget 

for lavt og at den må bli høyere. Bruk derfor skogbruksplanene aktivt! 
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