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og skogbrukere 
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Her kan du lese om  

 

Ansatte landbrukskontoret i Asker Jordleieavtaler 

Viken-bonden Driveplikt 

Gjødslingsplan Tilkjørte masser, fyllinger og planering 
 

Plantevernjournal  

Regionale miljøtiltak - RMP Nytt fra skogbrukssjefen 

Hesten som ressurs - Planting/suppleringsplanting 

Håndtering av hestegjødsel - Ungskogpleie 

Gårdskompost - Hogst 

Drenering - Skogfond 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - Kontroll av foryngelse 

Hønsehirse  

  

 
 

Ansatte på landbrukskontoret i Asker 

Fra 1.juli 2019 skal Asker kommune fungere som vertskommune for Hurum og 

Røyken innenfor landbruksforvaltningen. Etter 1.januar 2020 har Asker det 

formelle ansvaret for lovforvaltning og saksbehandling innenfor landbruket i 

Asker Hurum og Røyken.  

Det er opprettet 2,5 nye stillinger på landbrukskontoret i Asker, og det er nå fem 

heltidsansatte med ansvarsområder innenfor for husdyr, jord, skog og vilt. 

Kontaktinformasjon til de ansatte finner du bakerst i infoskrivet. 

 

I juli måned avvikles det ferie på landbrukskontoret og det blir derfor noe 

redusert bemanning, men fra 1.august vil alle være på plass. 

 

Landbrukskontoret skal i løpet av høsten 2019 invitere til en fagsamling for 

landbruket i «Nye Asker» der de ansatte ved kontoret vil være til stede. Det vil 

også bli opprettet en facebookside som er til bruk for alle med 

landbrukseiendommer i nye Asker. 
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Viken-bonden 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har en 

egen side på Facebook hvor de legger 

ut nyttig informasjon til bøndene i 

regionen. Ta en titt og følg siden 

 

 

 

 

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 gjødslingsplan. 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.  

Forskrift om gjødslingsplanlegging finner du her 

 

Dersom du søker produksjonstilskudd og 

ikke har gjødslingsplan skal tilskuddet 

avkortes, jf. Forskrift om produksjonstilskudd 

og avløsertilskudd i jordbruket,  

§ 11, klikk her 

 

  

https://www.facebook.com/Vikenbonden/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817
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
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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 

 

 

Tilskudd til regionale miljøtiltak – RMP  

  
Det nye regionale miljøprogrammet består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som 
skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er 
knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene.  
  
Tilskudd gis til foretak 
som er berettiget 
produksjonstilskudd. 
Foretak som benytter 
gjødsel og/eller 
plantevernmidler, må 
oppfylle vilkårene for 
gjødslingsplan og 
plantevernjournal.  
 
 
 
 Aktuelle lenker  
 

 Veilederen for regionale miljøtilskudd  

 Nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Her ser du blant annet oversikt over tiltak og satser  

 Viktig informasjon før våronna 

 Nytt regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 

  Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold  
  

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
https://www.fylkesmannen.no/link/00e4d02d31f447a084d184d5f9652ccd.aspx
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-nett-liten-2019.pdf
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/cd3149319a07484f99090ede4574d843/rmp-brosjyre-for-varonna-2019---til-nett.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionalt-miljoprogram-oslo-og-viken-23.01.19.pdf
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2019-03-29-408
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Hesten som ressurs 

Regjeringen lanserte i mai 2018 veilederen 
«Hesten som ressurs». Dette er et oppslagsverk 
for både offentlig ansatte og aktører i 
hestebransjen. Veilederen gir en oversikt over det 
norske hesteholdet slik det fremstår i dag og tar 
blant annet frem eksempler på hvordan man kan 
lykkes med hestebedriften. Slik bransjen er i 
Norge i dag ligger det et stort potensiale for større 
verdiskaping. Last ned veilederen her. 
 

 

 
Håndtering av hestegjødsel  

(husdyrgjødsel) 

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 hedtegjødsel 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 gjødselhaugen ikke bli liggende 
som 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 - Løsningsforslag 

 Lenke til gjødselvareforskriften (se Del III Bestemmelser om lagring og bruk)  

 

 

Gjødsla fra andre husdyr i landbruket har like strenge eller strengere krav til lagring. 
Tørrstoffandelen er avgjørende 
  

https://www.regjeringen.no/contentassets/3799853b9c324175bca34d416b5fad6b/nasjonal-veileder-hest-2.pdf
http://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/landbruk/dokumenter/gjodselhandtering---losningsforslag.pdf
http://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/landbruk/dokumenter/gjodselhandtering---losningsforslag.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951


LANDBRUKSKONTORET I ASKER, HURUM OG RØYKEN 

5 
 

 

Gårdskompost 

Er du interessert, kan du utnytte husdyrgjødsla enda bedre. En kompostering av 

husdyrgjødsel øker utnyttelsen av næringsstoffene og du vil samtidig få en forbedring av 

jordsmonnet. I tillegg er denne løsningen både kortreist og økonomisk fordelaktig. Bruk av 

kompost med avfall fra lokalt organisk materiale, kan gjerne også brukes. 

 
 

 

Her kan du lese om nyttige tips og 
krav, fra Norsk landbruksrådgivning 

 

 
 

 

 

 

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.  
 
Som følge av en god drenering, vil du få en bedre 
lufttilgang til jorda. Da bli metanutslippet sterkt 
redusert. 
 
Systematisk grøfting - maks kr 2000,-/dekar  
 Annen grøfting- maks 30 kroner per løpemeter 

(oppad til kr 2000,-/dekar)  
 Dreneringstilskuddet kan ikke gis der tiltaket er  
 påbegynt. 
 
 

Elektronisk søknad 
Fra og med 2019 skal det brukes en ny digital løsning. Søknader skal sendes inn digitalt med 
innlogging via ID-Porten i Altinn. klikk her 

Les mer om drenering på nettsidene til Landbruksdirektoratet her 

  

Last ned denne brosjyren her 

 

https://viken.nlr.no/fagartikler/gaardskompost/
https://viken.nlr.no/fagartikler/gaardskompost/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.google.no/imgres?imgurl=x-raw-image:///5555cc1ed716143575c4fa9e7ce808682fbcf34d3fdce9c46dab223c22fe7302&imgrefurl=https://ost.nlr.no/media/3235984/rapport_utredning-organisert-kompostering.pdf&docid=Ho2Bhm0jnLFvmM&tbnid=NRQW1x7MVVVpWM:&vet=10ahUKEwitpJrf_ZriAhXNAhAIHeT3CvcQMwhiKBcwFw..i&w=545&h=323&bih=628&biw=1280&q=kompostvender&ved=0ahUKEwitpJrf_ZriAhXNAhAIHeT3CvcQMwhiKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/_attachment/49336?_ts=1507fa698e0&download=true
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SMIL -  

Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket 

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. 

Nye Asker vil få en ny felles tiltaksstrategi fra 
2020. Er det midler igjen i 2019, vil tiltaks-
strategien for hver enkelt kommune være 
gjeldene. 

 Den kommunale tiltaksstrategien for Asker finner du her  

 De kommunale tiltaksstrategiene for Hurum og Røyken 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. Forholdene 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 tiltaksstrategiene er lokalt forankret. Her finner du blant annet oversikter over 
prioriterte tiltak, mål, vilkår og tilskuddssatser.  

Søknadsfrist er 15. august 

Elektronisk søknad: Altinn - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

 

Aktuelle lenker 

 Les mer om SMIL på nettsidene til Landbruksdirektoratet 

 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket  

  

https://www.asker.kommune.no/contentassets/5b8671f633324bcda1b758ca09eeeb76/tiltaksstrategi-2017--asker.pdf
https://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/landbruk/dokumenter/tilskudd/lokal-tilstaksstrategi-for-spesielle-miljotiltak-i-landbruket-og-narings-og-miljotilskudd-i-landbruket-2016-2019.pdf
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
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-02-04-448?q=spesielle
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Hønsehirse  

Hønsehirse er et stort problemugras som også sprer seg raskt på landbruksarealene. 
Ugraset trives særlig godt når kulturplantene ikke trives og det merket vi spesielt på grunn av 
tørken i fjor.  Planta har stor frøproduksjon og har en meget aggressiv vekst. Ugraset regnes 
som en av de verste ugrasene i verden. Den vanligste spredningen skjer med ulike 
høstemaskiner. Hønsehirse er en like stor trussel som floghavre 

Les mer her fra Norsk landbruksrådgivning og 
Mattilsynet. 

Kontroll av hønshirse  

Hønsehirse - Like stor trussel som floghavre 

Mattilsynet - Store negative konsekvenser som 
følge av hønsehirse 

 

 

 

 

Jordleieavtaler 

Husk å sende inn leieavtaler til Landbrukskontoret! 
 
Når dere har inngått en avtale om bortleie av jordbruksareal, skal denne være skriftlig og 
sendes Landbrukskontoret i kommunen. Dersom dere trenger hjelp til avtalen, vennligst ta 
kontakt. 
 
Utdrag fra rundskrivet om driveplikten etter jordloven: 
«Når en avtale om bortleie av jordbruksareal er inngått, skal eieren sende kopi av avtalen til 
kommunen som dermed får mulighet til å ta stilling til om vilkårene for bortleie etter jordloven 
§ 8 annet ledd er oppfylt.» 
 
Mer om driveplikt og jordleie, se nettsiden til Landbruksdirektoratet, klikk her  
 

  

http://grontfagsenter.no/file=31371
https://viken.nlr.no/media/2545366/hirse-info-brosjyre-2016.pdf
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/fremmede_skadelige_arter/store_negative_konsekvenser_som_folge_av_honsehirse.22703
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/fremmede_skadelige_arter/store_negative_konsekvenser_som_folge_av_honsehirse.22703
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt/driveplikt-og-jordleie


LANDBRUKSKONTORET I ASKER, HURUM OG RØYKEN 

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. Jordleieavtalen skal sendes til kommunen som kontrollerer om vilkårene for bortleie 

etter jordloven er oppfylt. 

Dersom du ikke har muligheter til å drive jorda selv, og du har vanskeligheter med å finne 

leietakere, ta gjerne kontakt med landbrukskontoret. 

Arealer som ligger brakk gir dårlige signaler for landbruksnæringen.  

 

Aktuelle lenker: 

Landbruksdirektoratets nettsider om driveplikt og jordleie 

 

Dersom du søker produksjonstilskudd på leid areal, har foretaket ditt 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 

 

 

  

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

Har du landbrukseiendom i Asker og ønsker å etablere fyllinger må landbrukskontoret 

kontaktes på forhånd. Uansett omfang på fyllingen (areal og høyde) må saken behandles av 

kommunen. Søknaden skal rettes til plan og bygningsavdelingen. Kommunen vil avgjøre 

hvordan saken skal behandles. De fleste saker skal behandles etter  plan- og bygningsloven i 

tillegg til egne særlover. Noen ganger kreves det også en egen reguleringsplan.  

Når man mottar 

masser utenfra er 

det flere ting som er 

viktige å tenke på. 

Man må på forhånd 

ha søkt og fått 

tillatelse før 

massene blir tilkjørt. 

Det er viktig at 

massene er 

dokumentert som 

reine.  

 

Masser som mottas skal ikke inneholder plantepatogener, ugrasfrø eller tungmetaller. Den 

som leverer massene skal på forhånd ha tatt jordprøver som dokumenterer at massene er fri 

for dette. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med dette.  

Her finner du mer informasjon:  

 Flytting av jord, maskiner og utstyr mellom eiendommer ved ulike former for 

anleggsvirksomhet 

 Risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med 

anleggsarbeid 

I tillegg er det viktig at massene ikke inneholder fremmede arter som kan bli problematiske 

for driften. Dette kan for eksempel være floghavre, hønsehirse, kjempespringfrø og 

parkslirekne. Det er Miljødirektoratet som håndhever forskrift om fremmede arter. Se også 

forskrift om floghavre.  

 

Krav til planeringsfelt er definert i forurensningsforskriften, kapittel 4 om anlegg, drift og 

vedlikehold av planeringsfelt.  Dersom tillatelse til omsøkt tiltak blir gitt skal det settes vilkår 

som er basert på de tekniske retningslinjene for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt 

og oppdatert veileder fra NIBIO bok vol. 3 Nr. 4 om planering og jordflytting – utførelse og 

vedlikehold fra 2017. 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygningsloven
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/flytting_av_jord_maskiner_og_utstyr_mellom_eiendommer_ved_ulike_former_for_anleggsvirksomhet.22150/binary/Flytting%20av%20jord,%20maskiner%20og%20utstyr%20mellom%20eiendommer%20ved%20ulike%20former%20for%20anleggsvirksomhet
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/flytting_av_jord_maskiner_og_utstyr_mellom_eiendommer_ved_ulike_former_for_anleggsvirksomhet.22150/binary/Flytting%20av%20jord,%20maskiner%20og%20utstyr%20mellom%20eiendommer%20ved%20ulike%20former%20for%20anleggsvirksomhet
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_spredning_av_planteskadegjorere_og_floghavre_i_forbindelse_med_anleggsarbeid.22145
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_spredning_av_planteskadegjorere_og_floghavre_i_forbindelse_med_anleggsarbeid.22145
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/274/
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1621/
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1627/
http://tema.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrift-om-fremmede-organismer/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/ld/bro/1989/0001/ddd/pdfv/151460-tekniske_retningslinjer_planeringsfelt.pdf
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2454793/NIBIO_BOK_2017_3_4.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2454793/NIBIO_BOK_2017_3_4.pdf?sequence=2&isAllowed=y


LANDBRUKSKONTORET I ASKER, HURUM OG RØYKEN 

10 
 

 

Eksempler på vilkår i forbindelse med fyllinger og planering kan være: 

 Anleggsperioden skal utføres i en tørr periode av året. 

 Matjordlaget (ploglaget) skal fjernes, oppbevares separat og legges tilbake på toppen 

etter oppfylling.  

 Det underliggende jordsjiktet (sjikt med aktivt rotsystem) skal fjernes, oppbevares 

separat og legges tilbake i samme dybde etter oppfylling.  

 Massene må ikke inneholde betong, trevirke, asfalt, rester av maling, lakk, jern og 

glass. 

 Det skal ikke tas jordmasser fra andre jordbruksarealer uten spesiell tillatelse fra 

landbrukskontoret. 

 Drenering av overflatevann må utføres etter dagens retningslinjer (se kapittel 4.1 i 

rapport fra NIBIO). 

 Når arbeidene er avsluttet, skal landbrukskontoret ferdig godkjenne 

oppfyllingsarbeidet. 

 

Listen er ikke uttømmende.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle planeringer og fyllingssaker berører naturmangfoldet og må ivaretas etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8 - 12.  

 

 

Dersom det blir gitt tillatelse til planering og fylling må det også gis en midlertidig 

omdisponeringstillatelse av dyrket jord etter jordlovens § 9, 2 ledd, samt dispensasjon fra 

Forskrift om produksjonstilskudd § 4 i arbeidets gjennomføringsfase.  

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfold
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=jordloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817?q=produksjonstilskudd
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NYTT FRA SKOGBRUKSSJEFEN  

God tømmerpris og høy aktivitet, men ikke glem planting og ungskogpleie 

                           

Hogstkvantumet i Asker, Hurum og Røyken har økt de siste to år og dette betyr i 

neste omgang mer planting og etter hvert behov for suppleringsplanting og 

ungskogpleie. Skogeier kan gjøre dette selv eller snakke med skogbruksleder 

eller skogbrukssjefen i kommunen. Det er gode tilskuddsordninger til dette 

arbeidet, og ikke glem hvor gunstig det er med bruk av skogfond. (vedlegg) 
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UNGSKOGPLEIE 

I 2019 gis det NMSK-tilskudd til ungskogpleie og suppleringsplanting. Dette 

gjelder for Asker, Hurum og Røyken. 

 

For inneværende år følger Hurum og Røyken tilskuddsordningen for ungskogpleie 

gitt av landbrukskontoret i Lier. 

 

Hurum og Røyken  

Tilskuddet utbetales som et arealtilskudd pr. dekar regulert areal. Tilskuddet er 

begrenset til 40% av reguleringskostnadene. 

Tiltak Alle eiendommer 

Tilskudd  

Ungskogpleie 40 % 

 

 

Asker 

 

Tiltak Eiendommer med produktivt areal  

< 10 000 dekar 

Eiendommer med produktivt areal  

> 10 000 dekar 

Tilskudd  Tilskudd  

Ungskogpleie 200 kr/daa 40 % 100 kr/daa 25 % 

 

Tilskuddene utbetales etter hvert som fakturaene kommer inn til 

Landbrukskontoret. Det betyr at tilskuddene vil stoppe når det totale 

tilskuddet er brukt opp. Arealer som er regulert etter at tilskuddet er opphørt, 

kan søke tilskudd det etterfølgende året. Størrelsen på dette tilskuddet vil da 
være lik dette årets satser. 

 
 

  

Tilskuddet utbetales som et arealtilskudd pr. dekar regulert areal. Tilskuddet er 

begrenset til 40/25% av reguleringskostnadene og med angitt kronebeløp 
oppad. 
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SUPPLERINGSPLANTING 

Formål: 

Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene. Dette gjør at det er mulig å rette 

opp i plantefelt som har fått skader eller har hatt dårlig tilslag, og dermed sikre 

tilfredsstillende foryngelse og økt verdiskaping i skogbruket. 

 

Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all 

suppleringsplanting i 2019.  

Det gis 50 prosent tilskudd til suppleringsplanting, uavhengig av hvor mange 

planter som suppleres inn. Men det et krav at plantetetthet etter supplering 

tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, (jf. 

tabell). Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på 

minst 1 meter, som vil inngå i framtidsbestandet, kan telles med når 

plantetetthet etter supplering skal vurderes. 

Tilskuddet kan gis for supplering på alle boniteter 

Definisjon 

Dette regelverket gjelder for tilskudd til suppleringsplanting i bar- og 

lauvtrebestand. Som lauvskog regnes også blandingsskoger av bartrær/løvtrær 

der hovedtreslaget etter reguleringen vil være lauv. 

 

 

Tilskuddssats. 

Tilskuddet utbetales som et prosenttilskudd begrenset til 50% av suppleringskostnadene. 

Betingelsen er fortsatt at antall planter pr dekar etter supplering tilfredsstiller et 

minimums-krav til plantetetthet. 

 

Tiltak Tilskudd i % 

Suppleringsplanting 50 
 

  

 Boniteten på arealer som ønskes supplert skal være 

lik eller større enn bonitet H40 =14. 
 Alle arbeider skal utføres i henhold til PEFC 

skogstandarder. 

 Suppleringsplantingen skal meldes inn til kommunen 
seinest tre uker før arbeidene igangsettes. 
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Søknad. 

Søker kan fylle ut eget søknadsskjema som fås i kommunen eller påføre kopi av 

skogkulturfaktura - beskjed om at det søkes tilskudd.  Dato og underskrift av 

søker, samt opplysninger om bestandsnummer, høyde over havet, bonitet, 

treslag og arbeidskraft, - skal fylles ut. 

 

Saksbehandling. 

Landbrukskontoret behandler søknadene fortløpende. 

 

Kontroll. 

Kommunen kan kontrollere at tiltaket er tilskuddsberettiget, at 

suppleringsplantingen er gjennomført etter bestemmelsene i retningslinjene, og 

at den informasjon som fremkommer i søknadsskjemaet/fakturaen er riktig. 

Fylkesmannen eller Riksrevisjonen (§ 12 i Forskrift om tilskudd til nærings- og 

miljøtiltak i skogbruket) kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at 

bruken av tilskuddsmidlene er skjedd i tråd med forutsetningene. 

Tilskuddene utbetales etter hvert som fakturaene kommer inn til Landbrukskontoret. Det betyr at tilskuddene vil 

stoppe når det totale tilskuddet er brukt opp. Arealer som er supplert etter at tilskuddet er opphørt, kan søke 

tilskudd det etterfølgende året.  

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 

Plantetallet beregnes ved å telle antall planter innenfor 

et tilstrekkelig antall prøvesirkler a 50 eller 100 m² 

(sirkel med radius 3,99 meter eller 5,64 meter). 

 

 

 

NYPLANTING/SUPPLERINGSPLANTING/TETTERE PLANTING 

Nyplanting og suppleringsplanting kan dekkes over skogfondkonto. I tillegg gis 

det tilskudd til nyplanting utover minste antall/daa (tettere planting) og til all 

suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med lav tetthet. 

Optimal tetthet i plantefeltene er et godt klimatiltak og gir gode valgmuligheter 

ved senere ungskogpleie der de beste trærne skal stå igjen. 
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Utbetaling. 

Kommunen godkjenner søknaden, og oversender saken til fylkesmannen for 

utbetaling. Fylkesmannens landbruksavdeling overfører tilskuddet til den enkelte 

skogeiers skogavgiftskonto for videre utbetaling. 

 

Tilbakebetaling. 

Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom forutsetningene for 

tilskuddet ikke er oppfylt. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som 

blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. Lov av 17. desember 1976 

nr. 100 om renter ved forsinket betaling. 

 

Klage. 

Vedtak som er truffet i medhold av disse retningslinjer gir klagerett etter lov av 

10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

kap. VI. 

 

Ikrafttredelse. 

Disse retningslinjer gjelder for suppleringsplanting som er igangsatt etter 1. mars 

2019. 

 

UNGSKOGPLEIE 

Tilskuddet utbetales som et arealtilskudd pr. dekar regulert areal. Tilskuddet er 

begrenset til 40/25% av reguleringskostnadene. 
 
 

Tiltak Eiendommer med produktivt areal  

< 10 000 dekar 

Eiendommer med produktivt areal  

> 10 000 dekar 

Tilskudd  Tilskudd  

Ungskogpleie 200 kr/daa 40 % 100 kr/daa 25 % 

 

Tilskuddene utbetales etter hvert som fakturaene kommer inn til 

Landbrukskontoret. Det betyr at tilskuddene vil stoppe når det totale 

tilskuddet er brukt opp. Arealer som er regulert etter at tilskuddet er opphørt, 
kan søke tilskudd det etterfølgende året. Størrelsen på dette tilskuddet vil da 

være lik dette årets satser. 
 

 

Søknad om tilskudd til ungskogpleie eller planting/suppleringsplanting 
Søker kan fylle ut eget søknadsskjema som fås i kommunen eller legge ved kopi 

av skogkulturfaktura med beskjed om at det søkes tilskudd.  Dato og underskrift 

av søker, samt opplysninger om bestandsnummer, høyde over havet, bonitet, 
treslag og arbeidskraft skal fylles ut.  
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Hvorfor ungskogpleie 

- Verdiøkning på fremtidsbestandet 

- Høyere andel skurtømmer 

- Raskere hogstmodenhet 

- Økt produksjon av trevirke av god kvalitet, som gir større netto. 

- Redusert risiko for snø- og vindskader. 

 

Prioriteringer: 

Bestand i tidlig fase, høyde 1-4 meter, samt gode boniteter bør prioriteres. 

 

Søknadsfristen for NMSK tilskudd, både for suppleringsplanting og ungskogpleie 

er 15.11.2019 

HOGST 

Prisen på tømmer er bedre enn på mange år, også for energivirke som bjørk, og 

skogindustrien trenger ferskt tømmer hele året. Ta kontakt med skogbruksleder i 

ditt distrikt eller med skogbrukssjefen i Asker kommune om det er spørsmål 

omkring sluttavvirkning. 

 

Spørsmål om tiltak i skogen, skogfondsordningen og tilskudd kan rettes til 

skogbrukssjef Petter Høistad, Asker kommune. 

 

SKOGFOND 

Husk skattefordelen ved bruk av skogfond (85% av refundert skogfond er 

skattefritt) 

 

Søknad om utbetaling fra skogfondskontoen må inneholde: 

- Dokumentasjon på utgiftene 

- Omfang av tiltaket (ant. planter, ant. dekar med ungskogpleie, vedlikehold 

av skogsbilvei osv.) 

- Bilaget/regningen må attesteres med anmodning om utbetaling fra 

skogfond. 

 

Sett av tilstrekkelig med skogfond ved hogst slik at de senere investeringer i 

skogen kan dekkes av dette. Valgfritt trekk er 4 – 40%. Du kan sjekke din 

skogfondkonto ved å gå inn på denne lenken, klikk her 

 

Foryngelsesplikt 

Etter hogst plikter du som skogeier å forynge feltet innen 3 år, jmf. §.7 i Forskrift 

om bærekraftig skogbruk. For å unngå økonomiske tap, må det etableres skog 

igjen så snart som mulig. 

 

Kontroll av foryngelsen 

Kommunen som skogbruksmyndighet har fått i oppdrag å øke innsatsen med 

kontroll og håndheving av foryngelsesplikten og bestemmelsene. 
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Ansatte på landbrukskontoret  

 

Ring gjerne servicetorget på 66 90 90 00 som kan formidle beskjeder. 

Sentralbordet kan viderekoble samtalen. 

 

Besøksadresse:  

Jørgensløkka 60, 1387 Asker, klikk her 

 

Fra 1. juli 2019 fungerer Asker kommune som vertskommune for Hurum og 

Røyken. Fram til 1/1- 2020 er landbrukskontoret organisert under Natur og 

Idrett.  

 

 

Ansatte  

 

Tittel  

 

Telefon  

 

E-post adresse  

 

Hallvar Hognestad 

 

Rådgiver 100 % 

 

959 62 467  

 

 
hallvar.hognestad@asker.kommune.no   

 

Petter Høistad 

 

Skogbrukssjef  

482 76 692 

66 90 92 72 

Petter.Hoistad@asker.kommune.no 

 

Olav Vik  

 

Jordbrukssjef  

 

66 90 92 72  
 
olav.vik@asker.kommune.no  

 

Merete Dees 

 

Rådgiver (fra 1/8-19) 

 merete.dees@asker.kommune.no 

 

Silje Klo Hansen 

 

 

Rådgiver  

(Vikar fra 17/6-19)  

901 29 161 Silje.Klo.Hansen@asker.kommune.no 

 

Lisbeth Stokke 

Fjeldly 

 

Enhetsleder  

Natur og Idrett fram til 

31.12.2019 

Klima, miljø og samferdsel  

fra 1.1.2020 

 

66 90 90 33 

913 89 101 

 

Lisbeth.Stokke.Fjeldly@asker.kommune.no 

https://www.asker.kommune.no/organisasjonskart/kultur-frivillighet-og-fritid/natur-og-idrett/
mailto:hallvar.hognestad@asker.kommune.no
mailto:Petter.Hoistad@asker.kommune.no
mailto:olav.vik@asker.kommune.no
mailto:merete.dees@asker.kommune.no
mailto:Silje.Klo.Hansen@asker.kommune.no
mailto:Lisbeth.Stokke.Fjeldly@asker.kommune.no

