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Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. 
Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. 

Har du planer om utbygging, eiendomsoverdragelse 
eller andre prosjekter innen landbruket? Eller har 
du bare lyst til å høre mer om Norges eneste 
samvirkebank? Kontakt Lars Erik og gjør avtale  
om en bankprat ved kjøkkenbordet!

Bankmøte ved 
kjøkkenbordet?

Tlf 488 98 672
lars.erik.lundby@landkredittbank.no

DISTRIKTSSJEF HEDMARK OG OPPLAND
Lars Erik Lundby

Landkredittbank.no   |   815 52 245
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Har ordet

Øksa er skogens 
og miljøets beste venn

Av Adm. dir. NORSKOG
Gaute Nøkleholm

Skogbruket mottar i liten grad tilskudd og 
har ikke noe grensevern. Vår bransje er like 
kommersiell som oljenæringen og kjemper 
for livet i internasjonal konkurranse. I Hed-
mark ble det hogd tre millioner kubikkmeter 
tømmer i fjor. Volumet har en samlet verdi 
på en snau milliard kroner, og øker verdi-
en minst 10 ganger langs verdikjeden frem 
til kunden! Dette gjør skogen til innlandets 
kanskje viktigste ressurs. Derfor er det et 
betydelig samfunnsansvar å eie og forvalte 
råstofflageret i skogen. 

Hvis eiendomsretten skal stå sterkt må 
skogen drives aktivt, og være et tannhjul i 
samfunnsmaskineriet. I dag hogges det årlig 
under 35 % av tilveksten i Norge, mens 
f.eks svenskene hogger 80 %. Denne lave 
aktiviteten svekker eiendomsrettens betyd-

Investeringer skjer der det er en tømmer-
strøm – det hjelper lite å fortelle politikerne 
om et stort råvarelager så lenge det står 
i skogen og ikke havner i markedet. NOR-
SKOG har aktivt skogbruk og en sterk skog-
basert verdikjede som ledestjerne. Vi vet at 
tømmerpris og hogstnivå henger tett sam-
men og arbeider for å øke konkurransen, 
og dermed prisen på tømmerstokken, slik 
at flere skogeiere beslutter å hogge. De som 
leser dette innlegget bor i et område av lan-
det der konkurransen er gledelig sterk, og 
tømmerprisene akkurat nå er høye. 

Skog vokser som alle andre levende organis-
mer bare til et visst nivå og stagnerer. Gam-
mel skog legger ikke lenger på seg volum, og 
som skogeier går du glipp av den produksjo-
nen som en ung veksterlig skog kunne prest-
ert på det samme arealet. På arealene rundt 
Mjøsa er det i tillegg mye kalk i jorda, som 
ofte utløser råte, selv i ganske ung granskog. 
I slike tilfeller har man en negativ rente på 
trekapitalen, noe som ikke synes ved første 
øyekast og som er svært dårlig forvaltning av 
store verdier. De fleste skogeiere arbeider 
med helt andre ting enn skogbruk og vet ikke 
helt hva hun eller han skal gjøre. Vi opplever 
ofte at eieren er svært overrasket over hvilke 
verdier som står i skogen. 

Vår oppfordring til deg som eier skog er å ta 
kontakt med de som kan hjelpe deg, enten 
det er skogbrukssjefen i kommunen eller 
noen av oss i organisasjonene, slik at du gjør 
det rette med skogen din. Sjekk prisene fra 
de forskjellige tømmerkjøperne og stimulér til 
konkurranse - hogg den modne skogen og la 
et nytt omløp overta på et tidspunkt da du får 
godt betalt og kan sikre optimal vekst på area-
let. Det er ikke bare riktig og viktig for deg som 
eier, men også et bidrag for å løfte skognærin-
gen og miljøarbeidet inn i en ny tidsalder. 

ning og innebærer samtidig at grunnlaget 
for skogsindustri svekkes. Innlandet har fo-
rutsetninger for å ha komplette verdikjeder 
fra råvare til ferdige produkter. Samtidig vet 
vi at etterspørselen er raskt økende etter 
bærekraftige alternativer til et bredt spekter 
av det som i dag er fossilt baserte forbruks-
varer. De skogbaserte alternativene binder 
karbon gjennom tiden det er i bruk, og ender 
opp som energi når det er utbrukt. I mellom-
tiden har det stått et nytt tre og bundet nytt 
karbon der det gamle sto. Skogen er derfor 
et «kinderegg» i et klimaarbeid som intensi-
veres dag for dag, i en verden der 75 % av 
energiforbruket er fossilt basert og hvor små 
barn i deler av verden dør som direkte følge 
av forurensning fra energiproduksjon. 

I løpet av 30 år øker verdens befolkning fra 
dagens 7 milliarder mennesker til 9 milliard-
er. Av denne veksten vil 1,5 milliard utvikle 
seg fra fattigdom til middelklasse, med et 
vesentlig økt forbruk, noe som skaper en 
gordisk knute av ressursbehov, miljøpå-
virkning, og etiske spørsmål. Alle fornybare 
ressurser må tas i bruk for å møte denne 
situasjonen. Kombinert med industridøden 
i Norge har klimautfordringene virkelig satt 
skogen under lupen på Stortinget, og det ar-
beides både fra politisk hold og verdikjeden 
for å skape et løft for bransjen. Vi forventer 
at dette arbeidet vil resultere i konkrete tiltak, 
og ser allerede med glede at Statkraft har gått 
i kompaniskap med Södra Skog for å utvikle 
produksjon av biodrivstoff av skogsvirke på 
det nylig nedlagte Tofte.   

Om man ser landet under ett så er driftsfor-
holdene og transportmulighetene i innlandet 
ganske gode, og sammen med industriell 
kunnskap og gunstige energipriser, så ligger 
forholdene til rette for en utvikling av tiltrengt 
verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser. 
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LANDBRUKSKONTORENE

Ansatte på Hedmarken Landbrukskontor; f.v. Erik Holmen, 
Turid Stalsberg, Anne Holen, Hege G. Ottinsen og Stein 
Enger. Bak: Anton Tøsti og Arild B. Wennersgaard. 
Foto: Hedmarken Landbrukskontor   

Ansatte på landbrukskontoret i Ringsaker; fv. Andreas Karlsen, Stein 
Inge Wien, Finn Sønsteby, Odd Willy Sandbakken, Sigrun Sigur-
jonsdottir, Gerd Lodden Solberg. Foran; Ole Fredrik Dæhli, og Anne 
Marthe Lundby.

HEDMARKEN (Hamar, Stange, Løten)
Internettsider: www.stange.kommune.no/landbruk 
www.facbook.com/hedmarken.landbrukskontor 

Sentralbord Landbrukssenteret: 62 53 30 50 
Postadresse: Hedmarken landbrukskontor, 
Postboks 214, 2336 Stange 
E-post: post@stange.kommune.no

Stein Enger – 62 56 24 26 / 90 69 39 35 
stein.enger@stange.kommune.no

Karl Owren – 62 56 24 22 / 97 01 86 79 
karl.owren@stange.kommune.no 

Arild B. Wennersgaard – 62 56 24 27 / 92 46 67 91 
abw@stange.kommune.no 

Turid Stalsberg – 62 56 24 28 / 91 62 61 13 
turid.stalsberg@stange.kommune.no 

Hege G. Ottinsen – 62 56 24 24 / 41 66 38 05 
hege.ottinsen@stange.kommune.no 

Anne Holen – 62 56 24 21 (slutter 1. aug.)
anne.holen@stange.kommune.no 

Anne Hval – 62 56 24 20 
anne.hval@stange.kommune.no 

Erik Holmen – 62 56 24 25 / 97 06 65 63 
erik.holmen@stange.kommune.no 

Anton Tøsti – 62 56 24 23 / 91 76 39 70 
anton.tosti@stange.kommune.no 

RINGSAKER 
Internettsider: www.ringsaker.kommune.no/landbruk

Landbrukskontoret 62 33 55 60, 
postmottak.landbruk@ringsaker.kommune.no
Husk å oppgi avsenders navn og postadresse 
ved henvendelser pr. e-post.  

Stein Inge Wien 62 33 55 63 / 48 09 28 74 
stein.inge.wien@ringsaker.kommune.no

Andreas Karlsen 62 33 55 60 / 95 84 51 40 
andreas.karlsen@ringsaker.kommune.no

Finn Sønsteby 62 33 55 64 / 91 13 04 07 
finn.sonsteby@ringsaker.kommune.no

Odd Willy Sandbakken 62 33 55 65 / 45 47 37 99 
odd.w.sandbakken@ringsaker.kommune.no 

Gerd Lodden Solberg 62 33 55 66 / 97 97 84 73 
gerd.lodden.solberg@ringsaker.kommune.no

Ole Fredrik Dæhli 62 33 55 67 / 95 18 55 60 
OleFredrik.Daehli@ringsaker.kommune.no 

Anne Marthe Lundby 62 33 55 68 
AnneMarthe.Lundby@ringsaker.kommune.no 

Sigrid Sigurjonsdottir 62 33 55 69 
sigrid.sigurjonsdottir@ringsaker.kommune.no

LANDBRUKSVIKARORDNINGEN I RINGSAKER

Arnfinn Olsen – landbruksvikar. 
Tlf: 62 36 87 23 (p)/  951 21 091
Magne Aasdal – landbruksvikar. 
Tlf: 62 34 28 78 (p)/413 25 091
Odd Willy Sandbakken – daglig leder 
Tlf: 62 34 34 50 (p)/62 33 55 65 (a)/ 454 73 799

Arnfinn Olsen

Magne Aasdal
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Hvem er han, mannen som leverer 
økologisk solbær til kongens bord? 
Det som slår en når man snakker 
med Helge Hvoslef, er at dette er en 

akademisk praktiker med en glødende inter-
esse for økologisk dyrking og stolthet over 
kvaliteten på egne produkter.

Helge er utdannet som skogbrukstekniker. 
Han startet i Landsskogkogtakseringen i 1983. 
På 1990-tallet jobbet han noen år for NORAD 
i Kenya med jordskogbruk, spesielt samvirke 
mellom matvekster og trær, og jordforbedring 
fra nitrogenfikserende lauvtrær. Dette er for 
øvrig et felt som opptar ham sterkt, og han 
tester selv ut et plantet felt av svartor på et 
myrområde på garden, for eventuelt å kunne 
dyrke eksempelvis nepe mellom radene. På 
svartor-røttene finner vi noen korall-lignende 
knoller som er dannet av en strålesopp som 
lever i symbiose med or. Denne har evnen til 
å ta opp nitrogen direkte fra lufta. På denne 
måten dekker or sitt behov for nitrogen på en 
lettvint måte. Andre løvtrær får gule og røde 
blad om høsten fordi trærne bryter ned vik-
tige næringsstoffer i bladene og trekker dem 
tilbake til greinene, mens or kaster bladene 
grønne når høsten kommer, da de ikke trenger 
å spare på disse stoffene. Siden oretrær gir fra 
seg mye nitrogen til jorda, vil de virke jord-
forbedrende i sitt nærområde.

Helge fant på et tidspunkt ut at han ønsket å 
lære mer, og studerte derfor geografi og so-

Av ANDREAS KARLSEN
Ringsaker landbrukskontor

en doktoravhandling på Ås, som viser at sol-
bær stabiliserer cellevegger og derigjennom 
kan ha en virkning i forhold til å forebygge 
kreft. Her ligger det spennende nye bruksom-
råder!

Helge trekker frem den gode hjelpen han 
har fått fra Bioforsk og Arnfinn Nes, samt 
Jørn Haslestad hos Frukt og Bærrådgivingen 
Mjøsen, i prosessen fram mot valg av riktige 
solbærsorter og anlegget av solbæråker. Val-
get falt på den skotske Ben tron som hov-
edsort - kjegleformede kraftige busker, med 
søte store bær i lange klaser. Begge de nevnte 
karer er dyktige fagfolk, og med en praktisk 
tilnærming til utfordringene.

Det gode samarbeide med Bioforsk er vi-
dereført, og man tester nå ut to rader med 
10 forskjellige sorter for Apelsvoll i forhold til 
klimaendring og dyrkingsforhold. Resultatene 
her kan være viktig for andre som ønsker å 
starte opp med dyrking av solbær i Nesområ-
det, eller andre tilsvarende områder.

Helge har et svært bevisst forhold til jorda, og 
det å unngå jordpakking. På Alhaug vannes 
det ikke. Buskene utvikler et godt og dypt rot-
system, og jorda beholder sin evne til å holde 
på vann (kapillarkreftene får virke). Vannet 
holder seg i jorda; svampjord. Han bruker kun 
en lett gressklipper/lett tohjulstraktor mellom 
radene. Siste skudd på maskinparken er Fly-
mo gressklipper, som ikke berører bakken i 
det hele tatt.

Stiklinger plantes i bed, og har etter to års 
stell utviklet seg til busker som plantes ut på 
åkeren i et nøyaktig forband på 1.5 x 3 me-
ter. Senere stell er mye lettere med en slik 
organisert utsetting. Gras som kommer opp 
mellom radene legges rundt buskene for å 
holde på fuktighet, ugrasdemper og som jord-
forbedringsmiddel og gjødning.

Helge Hvoslef tar smilende 
imot Landbruker’n på tunet 
på Alhaug gård, iført sitt 
«varemerke»; rød overall, 
skogsjakke og regnbukse 
med sæler i anledning en 
våt morgen. Gården ligger 
på toppen av Duengerhøg-
da, og to gravrøyser vitner 
om tidlig bosetning. Grun-
nen består av kambro - si-
lur, med lettdrevet, feit og 
kalkrik jord, som er lettdr-
enert. Det borger for gode 
jordbruksforhold.

sialantroposofi på Blindern, og tok en master i 
tropisk naturforvaltning på Ås. Etter hvert traff 
han sin Edel, og de kom så til Nes hvor de 
leide gården Alhaug de første årene.  Så fikk 
de et enestående tilbud om å kjøpe gården. 

De så muligheter - godt arrondert, godt jords-
monn og klima. Stedet egnet seg til den drifts-
formen de ønsket -  å drive økologisk uten 
sprøytemidler og kunstgjødsel.

Det var flere grunner til at valget falt på dyrk-
ing av solbær. Solbærbusker er robuste og 
motstandsdyktige av natur. Med riktig planting 
og stell klarer de seg uten bruk av kjemika-
lier og kunstgjødsel. Solbær er et ernæring-
smessig viktig bær som har 7-8 ganger mer 
vitamin C enn f.eks. bringebær. Samtidig har 
solbær et antioksidantinnhold på linje med 
skogsblåbær. Nyere forskning viser at solbær 
har både en betennelsesdempende effekt, og 
en vanndrivende effekt (fordriver vann, og gir 
bedre forhold for blodgjennomstrømningen i 
kroppen gjennom at blodet får større volum 
til rådighet), og bær fra Alhaug brukes av blant 
annet Feiring klinikken i deres arbeide. Dette 
føles ifølge Helge godt å vite når gras ustanse-
lig skal slås i solbærfeltet- og ugraset under-
streker sin spesialitet, nemlig livskraft!

Lettdrevet, feit og kalkrik jord fra kambro - si-
lur, med en PH over 6, slik man har det på del-
er av Nes, er velegnet for solbær Han har nå 9 
daa økologisk dyrket solbær. For å styrke pol-
lineringen låner han bikuber, og har et bevisst 
forhold til trær og blomster/vegetasjon rundt 
gården for å legge til rette for bier og humler. 
Spesielt seljetrærne tas godt vare på. 

Det er ønskelig med gode forhold for fugler 
og rovinsekter, for å holde skadedyr nede på 
en naturlig måte.

Helge forteller at det nå er under utarbeidelse 

Med hjerte for økologisk solbær

Foto: Andreas Karlsen
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Produktene av solbæra selges under navnet 
«Fars». Fars solbær oppsto som begrep langsomt 
og sikkert. Det var far i huset som etablerte,  
og som driver åkrene med økologisk solbær.
Fars solbær plukkes for hånd. Den er ikke 
sprøytet, og det er ikke brukt noen form 
for kunstgjødsel. Noe går direkte fra åker til 
friskkonsum i butikker, men det meste fryses 
straks inn på Bring på Rudshøgda i minus 30 
grader og vindtunnel. Bæra renses for hånd 
av Helge i frossen tilstand Det er investert i 
et kjølerom på gården for å kunne kjøle ned 
bæra straks etter plukking før de går videre.

Fars solbærsaft er mekanisk kaldpresset 
uten bruk av enzymer. Pasteurisert, og ent-
en usukret eller tilsatt 15% økologisk sukker. 
Helge leier seg inn på storkjøkkenet til frukt-
produsenten Knut Braastad for safting. Knut 
er en meget god mann å samarbeide med, og 

en nøkkelperson for bygda. Småprodusenter 
kan ikke sitte på hvert sitt kjøkken godkjent av 
Mattilsynet. Braastad er en flott mulighet til å 
videreforedle lokalt!

Helge poengterer at han føler en stor tilfredss-
tillelse gjennom å kunne produsere en ren og 
økologisk vare uten bruk av kjemikalier vi kan-
skje ikke vet nok om. Det er en glede å være 
bonde og kunne produsere så nyttig mat! 
Samtidig ser han at produksjonsmetoden er 
lønnsom.

Helge har noen klare råd til andre som ønsk-
er å satse på økologisk bærproduksjon. Eta-
blerere må våge å tenke tanken at man skal 
skape seg et marked, og ikke engste seg for 
markedet. Det kan bremse deg hvis du er 
for opptatt av marked i starten. Fokuser på 
dyrkingsgrunnlaget - hva slags produksjon-
er egner gården seg til? Nes har for eksem-
pel Norges beste klima og jordsmonn for 
bærdyrking. Det er viktig at man velger noe 
som er skikket for økologisk dyrking hvis det 
er det man vil satse på. Ikke alt er det. 

Samtidig er det fornuftig å begynne trinnvis. 
Start med å pløye godt for å få god jordstruktur 
og kontroll på ugras! Lag kvalitet, og møt mark-
edet med det! Du må hele tiden kunne stå inne 
for det du leverer. Og kvalitet selger «seg selv» 
gjennom jungeltelegrafen, sier Helge.

Da første avlingen var klar på Alhaug i 2007, 
var det uten et marked. Men Helge var svært 
bevisst på kvaliteten på det produktet han 
hadde. Han plukket bærklaser og reiste til 
utvalgte restauranter i Oslo; direkte oppmøte 

med kvalitet. Det er viktig å møte folk ansikt 
til ansikt, ha kvalitet å tilby, og kunne vise 
stolthet over egne produkter. Da kan kunden 
se, og jeg kan se folk i øya, smiler Helge! Han 
fortsetter med at første bud er å lage kvalitet, 
og møte mennesker og marked med det!

Han la markedsgrunnlaget gjennom kvalitet-
en, og jungeltelegrafen ble virksom. Ryktet 
går når noen tilbyr kvalitet (det samme gjelder 
det motsatte). Det var ekstra hyggelig da Det 
kongelige slott ringte!

Samarbeidet med Ringsaker kommunes 
storkjøkken på Tømmerli i Brumunddal har 
vært viktig og langvarig. Der tar dyktige fagfolk 
imot og lager kvalitetsmat innen helse og om-
sorg. Solbær er ernæringsmessig høyverdig, 
og da er det riktig at det går inn som pasient-
mat. Helge synes det er artigere å stelle bær-
buskene når han vet at avlingen brukes til å 
styrke helsetilstand. Han leverer også til St. 
Olavs Hospital i Trondheim, Feiring klinikken 
og Presterud senteret i Hamar.

Helge tenker ikke så mye utvidelse, da han 
ønsker å ha hånd om driften og produksjo-
nen selv. Da har han full kontroll på kvaliteten. 
Han vil møte kunder og stå inne for kvaliteten 
- og «være i det» selv. Markedsplasser som 
«Bondens marked» er viktig, da man kan møte 
kundene ansikt til ansikt og få dialog.

Framover ser han på muligheter for nye pro-
dukter av solbær, for eksempel frysetørkete 
bær der næring og smak bevares svært godt.  
Det er en del utviklingsarbeid som gjenstår, 
men dette er noe Helge liker og gleder seg til!

Faktaboks:
Ben Tron er en skotsk sort. Navngitt i 
1992 og oppkalla etter Tronfjellet i Hed-
mark. Blomstrer tidlig og kan være utsatt 
for frost under blomstring. 
Tidlig moden (sist i juli), med opprett 
vekst, høge busker og store bær i lange 
klaser som modner jevnt. Genetisk re-
sistent mot mjøldogg, men mottakelig for 
bladflekksopper, filtrust og solbærgall-
mygg. Produktiv sort med opprette, stive 
greiner, men svakt greinfeste. Greinene 
får lett skade ved maskinell høsting og 
buskene fornyer seg dårlig uten besk-
jæring. Søt god smak, middels god saft-
farge og høgt innhold av vitamin C.

Kommuneplanens arealdel – Ringsaker

Varig omdisponering og bruk av  land-
bruksarealer til andre formål enn 
fremtidig produksjon av mat og trev-
irke er noe som naturlig nok opptar 

mange, også i Ringsaker. I forhold til fremtidig 
arealbruk så er det plan- og bygningsloven 
gjennom kommuneplanens arealdel som er 
førende. Ringsaker kommune er i sluttfasen 
i forhold til revidering av kommuneplanens 
arealdel. Planen ble fremmet for førstegangs-
behandling i kommunestyret den 20.11.2013 
og så lagt ut til offentlig ettersyn. Kommunen 
har mottatt om lag 300 innspill og høringsut-
talelser fra private, organisasjoner, region-
ale myndigheter og andre. Regionale myn-
digheter fremmet innsigelser på totalt 13 av 
de foreslåtte områdene. Alle innsigelser er løst 
ved at 6 områder er tatt ut av planen. De øvrige 
er justert/endret og innsigelsene er trukket. 

Av STEIN INGE WIEN
Ringsaker landbrukskontor

AREALFORMÅL/MARKSLAG Fulldyrka jord Innmarksbeite Produktiv skog SUM 
 (daa) (daa) (daa) (daa)
Bolig 665 148 1502 2316
Fritidsbebyggelse 36 19 7421 7476
Forretning 177 10 227 414
Tjenesteyting 79 0 32 111
Råstoffutvinning 5 5 94 104
Næringsbebyggelse   254 62 1390 1705
Idrettsanlegg     20   7 28
Annen bebyggelse   129 7 114 250
Samferdsel   395 7 291 693
Grønnstruktur     47 8 98 152
SUM (daa) 1807 266 11176 13248

Tabell: Antall daa av de ulike markslagskategoriene som foreslås lagt inn i kommuneplanens 
arealdel, samt arealer som tidligere er regulert til andre formål enn LNF, men ikke bebygd.   

Kommuneplanens Arealdel 2014-2025, Forslag til sluttbehandling 

Fremtidig bruk av arealer som i dag benyttes til landbruk

Til sluttbehandling av kommuneplanen leg-
ges det frem et forslag som viser omdispo-
nering av totalt 13 248 daa landbruksareal, 
hvorav 1 807 daa fulldyrket jord og 11 177 

daa skog. I denne oversikten inngår også ar-
eal som tidligere er vedtatt omdisponert i E6 
– planer og i gjeldene kommuneplan, men 
som fortsatt ikke er utbygd. 
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T orsdag 10. april arrangerte Hedmark-
en landbrukskontor informasjons-
møte for nye bønder. Det er stadig 
utskiftninger i landbruket, og det er 

ikke alltid like lett å holde oversikten over alle 
tilskuddsordningene som finnes. Derfor fant 
kontoret ut at vi ville invitere nye bønder i dis-
triktet til et lite informasjonsmøte på Blæstad. 
Både for å informere om ordningene, men 
også for å hilse på nye brukere av kontoret. 

Vi fikk rundt 30 påmeldinger, og enda flere 
møtte opp på selve kvelden. Det var alt fra 

Informasjonsmøte for nye bønder på Blæstad
Av HEGE G. OTTINSEN
Hedmarken landbrukskontor

ungdom som skulle ta over gård i løpet av 
de nærmeste årene, ferske bønder som nylig 
hadde overtatt, til godt erfarne bønder. De 
fleste kom fra Hamar, Stange eller Løten, 
men også noen Ringsaker-bønder hadde tatt 
turen til Blæstad.

Landbrukssjefen ønsket velkommen og gav 
en rask presentasjon av landbrukskontoret 
og hvordan vi jobber og er organisert. Vi 
startet presentasjonen av ordningene med 
en gjennomgang av produksjonstilskudd, og 
herunder bla. hvordan registrere seg, bruk av 
kart, miljøplan osv. Videre ble det gjennom-
gått tilskudd til grøfting, og ordningen Region-
alt miljøprogram (RMP).

Etter mye informasjon måtte vi ha en kaffep-
ause, og med så mange deltagere var det gode 
muligheter for å møte andre i samme situasjon 
og skape noen kontakter. Det ble god sum-
ming rundt bordene, så det var nesten synd å 
bryte av pausen. Vi satset på en mild oppstart 
og begynte neste bolk med et hyggelig innslag 
fra Marianne Fjeldseth Hermansen og Hilde 
Mellum, to av jentene fra bloggen ”Gards-
jinter”. De fortalte litt om seg selv og bloggen, 
hvorfor de startet å blogge og hvordan det har 
gått. Videre fulgte et energisk foredrag om 
skogbruk, og en innføring i SMIL-ordningen, 
hvordan man kan søke bygdeutviklingsmidler 
og en rask gjennomgang av lovsaker som kon-
toret kan hjelpe med. 

Mye informasjon ble gitt på kort tid, men det 
var en rask innføring i de ulike ordningene. 
Kontoret er veldig fornøyd med kvelden, og 
vi håper at alle som var på møtet synes det 
var nyttig. Hvis du har spørsmål, enten det 
gjelder tilskuddsordningene eller andre ting, 
må du ikke nøle med å ta kontakt med ditt 
landbrukskontor, enten du er helt fersk bonde 
eller dreven i faget! Hedmarken landbruk-
skontor satser på å holde et nytt møte for nye 
bønder ved en senere anledning.

Beiteressursen i Ringsakerfjellet
Av PER FINEID
Bestyrer Pihl

590.000 dekar skog og fjellområder i Ring-
saker tas i disse dager i bruk til utmarksbeite 
for sau og storfe også i 2014, slik det har 
vært gjort i mange år. Vi regner med ca. 
16.000 sau og 1.800 storfe på beite. Dette 
er en stor verdi for dyreeierne, samtidig som 
beitedyrene pleier landskapet og nyttiggjør 
seg beiteressursen.

I Ringsaker er dette Pihl AS, Veldre, Nes, 
Ringsaker, Brøttum og Furnes allmenninger.  
Eiendommene eies i hovedsak av gårdbruk-
erne i Ringsaker, og disse har samtidig be-
iterett i området i henhold til fôrgrunnlaget 
på gården. Beiteressursen forvaltes i hen-
hold til egne beitebruksregler som er tuftet 
på allmenningsloven. I forvaltningen er både 
grunneierne og beitebrukerne representert. 
I disse organene kan det bestemmes regler 
om dyreslag, fordeling av dyr i området, be-
grensninger i beitebruken etc.  

Den totale beiteressursen i området er nå 

kartlagt av Skog og Landskap på Ås. Gjen-
nom tre undersøkelser i perioden 2003 
– 3013 er den totale beiteressursen i all-
menningene/ Pihl beregnet til å kunne gi 
tilstrekkelig mat til:
Ressurs 
17.800 sau og 1.800 storfe 
Beite småfe og storfe nå 
16.000 sau og 1.800 storfe 

Som man ser begynner man å nærme seg en 
full utnyttelse av ressursen, kun tatt hensyn 
til sau og storfe. Hjorteviltet skal også høste 
av det samme beitet, i realiteten belastes be-
iteressursen allerede hardt.

Beitingen med storfe har forandret karakter 
de siste årene. Fra å være dominert av NRF 
er det blitt en større andel kjøttfe på utmarks-
beite, i 2013 ca. 1100 dyr. Det er i 2012 
gjort undersøkelser av Bioforsk på Ås i de 
nedre delene av beiteområdene, på hvordan 
kjøttfe-beitingen påvirker plantefeltene og 
mulighetene for å få opp ungskog. Bestyrer 
Terje Uggen i Veldre Almenning har redegjort 
for denne undersøkelsen i Landbruker’n tid-
ligere. Der flokker med kjøttfe beiter i plante-

felt påvirker dette foryngelsen betydelig neg-
ativt, med planter som ødelegges og skades.

Beiteforvaltningen i Ringsaker tar nå tak i 
denne problematikken. Det gjøres noen 
mindre grep i 2014 med dirigering av kjøttfe 
bort fra de nedre områdene. Samtidig ses det 
på et fortsatt tak på antall kjøttfe i området. 
Det er også siste året sjekket at beiting skjer 
i henhold til fôrgrunnlaget på det enkelte 
bruk. Etter beitesesongen i 2014 vil det bli 
fastsatt mer eksakte regler for beitebruken 
videre. Gjennom Ringsaker Kvigebeitelag 
oppfordres beitebrukerne til å komme med 
konstruktive forslag til prosessen. Beiteres-
sursen skal brukes, på en bærekraftig måte.

Beiteskade
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Jord og planterester som følger med på 
maskiner og redskaper ved flytting mellom 
eiendommer utgjør en risiko for spredning 
av planteskadegjørere. Dette gjelder ved 
for eksempel jordleie eller entreprenørvirk-
somhet. Ved slik aktivitet er det den enkeltes 
ansvar å sikre at planteskadegjørere som kan 
følge med ikke spres. Resultatet av spred-
ning av enkelte skadegjørere kan få store 
konsekvenser for den videre bruken av ar-
ealer. En faktor som reduserer risikoen for 
spredning er god rengjøring av maskiner ved 
flytting mellom eiendommer.

En planteskadegjører er en organisme (for 
eksempel virus eller bakterier) som er skade-
lig for planter og plantemateriale. Potetcys-
tenematoder, lys ringråte og potetkreft er 
eksempler på planteskadegjørere som spres 

Jordleie og entreprenørvirksomhet 
– risiko for din eiendom og plantekultur? 

Av STIG RUNE HERBRANDSEN
Mattilsynet, Distriktskontor Hedmarken

med jord og planterester. I tillegg spres også 
floghavre, som er et alvorlig ugras, med jord 
og halm. Planteskadegjørerne som det er 
forbudt å spre er listet i forskrift om plante-
helse (vedlegg 1 og 2).  

Påvisning av slike skadegjørere vil kunne føre 
til store konsekvenser for den videre driften 
av smittet areal. Konsekvensen av påvisning 
kan for eksempel være forbud mot å dyrke 
enkelte kulturer, omfattende sanering og/
eller forbud om maskinsamarbeid. Enkelte 
skadegjørere vil kunne påvirke bruken av ar-
ealer i flere titalls år. 

Du er ansvarlig for at aktiviteten som du driv-
er ikke utgjør noen fare for spredning av dis-
se skadegjørerne og floghavre. 

Enhver har ansvar for å undersøke med 
jordeier eller jordleier om hva som er plant-
ehelsestatus før oppstart av jordleie og en-
treprenørvirksomhet. Samtidig er det viktig å 

påse at maskiner som kommer inn på egen 
eiendom er fri for jord og planterester. 

Mattilsynet DK Hedmarken kan kontaktes for 
oversikt over kjente påvisninger av floghavre 
og potetcystenematoder og andre spørsmål 
vedrørende plantehelse i Hedmark og Op-
pland. Dersom status ikke er kjent må du 
vurdere om dere skal ta ut jord- eller plan-
teprøver. Dette kan vurderes i samråd med 
Mattilsynet. For at graving, jordflytting, mel-
lomlagring o.l. kan skje uten restriksjoner, 
må eiendommene være fri for de aktuelle 
skadegjørerne.

God rengjøring av maskiner og redskap for 
jord- og planterester er et viktig tiltak for å 
hindre spredning av planteskadegjørere og 
floghavre. Fra eiendom med påvist floghavre 
er det ikke lov å omsette ubehandlet halm. 
Ved å sikre at jord- og planterester er fjer-
net før flytting mellom eiendommer hindres 
eventuell videre smittespredning. 

Det er mange som konkurrer 
under parolen vårens vakreste 
eventyr. Det er Holmenkollstaf-
feten, jordbruksoppgjøret, lønn-

soppgjøret og diverse andre mer eller min-
dre interessante evenementer. Ja, det skjer 
mye vakkert om våren, men for Innovasjon 
Norge er eventyret først og fremst hektisk 
og spennende på grunn av søknader om 
Bygdeutviklingsmidler til tradisjonelt land-
bruk. Hektisk i form av at det i år var 104 
søknader og spennende i form at det er 
mange gode prosjekter. 

2014 er det første året hvor Bygdeutvikling-
smidlene fordeles ut fra strategien «Region-
alt bygdeutviklingsprogram for Hedmark 
2013-2016». Strategien bygger på Landb-
ruksmeldinga fra 2012 og det er fortsatt en 
regional fordeling. Det som er nytt er at det 
er en tydeligere prioritering innenfor pro-
duksjonene. Grovfôrbaserte produksjoner 
har høyeste prioritet, deretter kommer plan-

«Vårens vakreste eventyr»
Av TRON OLA LUNDBY
Innovasjon Norge

teproduksjon. Kraftfôrkrevende produksjon-
er er gitt laveste prioritet. Dette innebærer at 
det i 2014 ikke vil bli gitt støtte til prosjek-
ter innenfor kraftfôrkrevende produksjoner. 
Maksimalt tilskudd er økt til kr 1.000.000,- pr 
prosjekt, men slik situasjonen er med tanke 
på antall søknader og tilgjengelige midler, vil 
det ikke bli gitt maksimal utmåling i noe pros-
jekt i 2014. Dette er i tråd med Norges Bon-
delag og Norges Bonde- og Småbrukarlags 
ønsker, da hensikten er å utløse flest mulig 
prosjekter for den begrensede rammen In-
novasjon Norge får stilt til rådighet hvert år.

Kvaliteten på prosjektene er gjennomgående 
god. Min refleksjon etter å ha vært i gjennom 
årets bunke er at det fortsatt er sånn at en-
kelte bønder tar litt lett på planleggingen. I 
Tyskland sies det at man bruker 90 % på å 
planlegge og 10 % på å gjennomføre. Jeg 
skal ikke driste meg til å tippe fordelingen in-
nenfor BU-prosjekter i Hedmark, men det er 
fortsatt mye å hente på vurdering av ressurs-
grunnlag, veivalgsanalyse, valg av løsninger, 
tilbudsinnhenting, kontraktsinngåelse og 
kvalitetssikring av prosjektet. Min påstand er 
at den viktigste delen av prosjekter, er det 

som skjer før byggestart. Det er da man skal 
treffe de riktige valgene, som familien skal 
leve med i årene som kommer. Et godt ko-
stnadsoverslag bør inneholde en post som 
heter planlegging og gjennomføring, for 
å dekke utarbeidelse av en god driftsplan, 
byggeteknisk rådgivning, byggeledelse og 
sluttbefaring/reklamasjon. Er prosjektet godt 
planlagt, vil gjennomføringen være mer 
strømlinjeformet og man kommer raskere i 
produksjon og full drift.

I skrivende stund vet man ikke hvordan jord-
bruksoppgjøret ender, men det er tydelige 
signaler i tilbudet fra staten om at framtidens 
bønder forventes å produsere mer og at an-
tallet aktive bønder kommer til å reduseres. 
Ved større enheter, melder det seg andre 
utfordringer enn kun agronomi og farge på 
traktor. Management er et viktig stikkord, og 
rollen som bedriftseier blir stadig viktigere 
for lykkes i produksjonen. I ei næring hvor 
man tidligere har snakket om kroner og kilo, 
er det nå snakk om ører og gram. Det er in-

Fortsettelse på neste side.
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Stange Landbruksråd, som et samar-
beidsorgan for kommunens faglag 
og grunneierlag ble etablert i 1993. 
Det var aktivitet i rådet fram til 2006, 

men da gikk det ”i dvale”. Sommeren 2013 
ble det besluttet å få i gang et velfungerende 
landbruksråd igjen.

Formålet med landbruksrådet er at det skal 
ta seg av samarbeidsoppgaver av felles in-
teresse for medlemmene, slik som å ivareta 
kontakten med kommunen, være høring-
sinstans i aktuelle saker, arbeide for god 
informasjon til alle medlemmene i rådet, og 
samarbeide med andre organisasjoner innen 
kommunen etter behov.

Alle landbrukets faglag er representert i rå-
det, slik som næringspolitiske organisasjon-
er, skogeier- og grunneierlag, samt almen-
ninger. Det er lederne i de ulike faglagene 
som sitter i rådet. I tillegg er det oppnevnt 
tre politiske representanter til utvalget. Hed-
marken landbrukskontor fungerer som sek-
retariat for landbruksrådet.

Landbrukskontoret sitter også i arbeidsut-
valget, sammen med leder og nestleder i 
landbruksrådet. Per i dag er leder for Stange 
landbruksråd Olav Frang, og nestleder Olav 
Vold. Arbeidsutvalget representerer landb-
ruksrådet mellom rådsmøtene. 

I år har landbruksrådet vært høringsinstans 
for Kommunedelplan Tangen, samt vært med 
i arbeidet som landbrukskontoret har gjort i 

Landbruksrådet i Stange
oppstart og tur for kommunestyret

Av HEGE G. OTTINSEN
Hedmark landbrukskontor

forbindelse med Strategisk næringsplan 
Stange.

Busstur for kommunestyret
21. mai 2014 arrangerte Stange Landbruks-
råd busstur for kommunestyret i Stange. 
Turen ble satt opp som en befaring av viktige 
landbruksaktiviteter i kommunen. 

Med utsikter om strålende vær fylte vi bus-
sen med politikere og satte kursen mot Espa. 
Turen startet med en befaring av mudderde-
poniet i Stange almenning. Terje Halbakken, 
prosjektleder fra Statens vegvesen (SVV), 
fortalte om utbygging av ny E6/jernbane og 
hvordan et samarbeid mellom allmenningen 
og utbygger har gitt en vinn-vinn situasjon 
for begge parter. SVV fikk anlegge mudder-
deponi i allmenningen, mot at almenningen 
fikk bygd skogsbilveg ut til området. Kom-
munestyret fikk også se hvordan hogging av 
skog foregår i 2014. De fikk se hogstmaskin 
i drift og uttak av tømmer med lastbærer. 
Videre gikk turen gjennom Tangen og ut i 

Stange vestbygd hvor politikerne først fikk 
besøke Røhne Nedre som viste fram nytt 
kyllinghus og halmfyringsanlegg. Her ble 
det også servert lunsj og de fikk høre hist-
orien om Napoleon gjennom gamle malerier 
som er funnet på panelet i vegger og tak i 
en gammel bygning på gården. Litt lengre 
ut i Vestbygda fikk de et lite innblikk i bær- 
og grønnsaksproduksjon. På Kjemstad gård 
er det i tre måneder hver sommer ansatt 
opptil 60 utenlandske arbeidere som plukker 
bringebær til det norske markedet. Her ble 
det servert deilig hjemmelaget bringebærsaft 
og fersk kringle, og politikerne fikk høre om 
marked og distribusjon av løk og bringebær. 
De fikk også høre om utfordringer med å 
være arbeidsgiver i en kort, men intensiv 
periode, og om gårdoverdragelse. Bussturen 
ble avsluttet på Atlungstad brenneri, hvor det 
ble en omvisning i lokalene og en gjennom-
gang av fortid og framtid for brenneriet. Til 
slutt ble det servert lokal spekemat med til-
behør. Politikerne avsluttet dagen med kom-
munestyremøte.

Kommunestyret på Kjemstad.

Foto: Hege G. Ottinsen

gen grunn til å tro at det blir lettere i tiden 
som kommer.

De fleste forbinder Innovasjon Norge kun 
med finansiell støtte og tilskudd, men vi har 
flere muligheter for landbruket. Jeg vil beny-
tte muligheten til å trekke fram kompetanse 
og bedriftsutvikling. I 2013/2014 har Inno-
vasjon Norge kjørt kompetanseprogrammet 
Fram Agro. Dette programmet går over 12-

15 måneder og er en kombinasjon med sam-
linger, timer med egne rådgivere og egeninn-
sats. Prosjektet er finansiert av Innovasjon 
Norge og Fylkesmannen i Hedmark, med en 
liten egenandel pr deltakende bedrift. Hen-
sikten med Fram Agro er å snu hver stein i 
virksomheten og se på muligheter for å opti-
malisere drifta. I Fram har man muligheten til 
å gå enda dypere i egen virksomhet enn det 
man har gjort i «Mjølkeprosjektet» eller tils-
varende, gode prosjekter initiert av landbruk-
skontoret. Deltakerne i årets Fram Agro har 
både vært bønder som planlegger en utvi-

delse eller nærmer seg et generasjonsskifte, 
men også de som allerede har satset stort og 
som har følt behovet for å optimalisere drifta. 
Tilbakemelding fra årets deltakere er at det 
har vært både smertefullt, nyttig og moro. 

Det planlegges oppstart av et nytt Fram Agro 
høsten 2014 og vi oppfordrer dere som vil 
ruste dere for framtida og ønsker utvikling, 
til å melde deres interesse til landbrukskon-
toret. Det vil være begrenset med plasser og 
rekruttering vil skje i løpet av sommeren.

Fortsettelse fra forrige side.
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Økologisk melke-
produksjon på Hørsand

På gården Hørsand i Stange kommune 
bor Herman Hørsand sammen med 
kona Helene og deres tre barn. De 
driver med økologisk melkeproduks-

jon og har i dag 40 melkekyr og en kvote på 
260 tonn. Tilfeldigheter førte til omlegging 
til økologisk i 2008, men i dag 6 år senere 
trives de fortsatt med denne produksjonen 
og vil fortsette så lenge premissene er gode.

I 2004 tok de over gården etter Hermans 
foreldre, på den tiden var det konvensjonell 
melkeproduksjon på bruket. Fjøset var gam-
melt og 4 år senere ble det bestemt at det 
måtte en oppussing og utvidelse til. I denne 
prosessen ble flere muligheter vurdert, sam-
drift var en av dem. TINE og Forsøksringen 
(Norsk Landbruksrådgiving i dag) hadde i 
2006 inngått et samarbeid om rådgivning 
for melkeprodusenter som viste interesse 
for økologisk drift. Prosjektet ble testet 
ut i Hedmark og Trøndelagsfylkene. Det 
var gjennom prosjektets rådgivningsmod-
ell ”Gratis førsteråd – melk” at Herman og 
Helene fikk hjelp til å se på ulike scenarier 
for den ene eller andre retningen. Det viste 
seg at omlegging til økologisk drift ville gi det 
beste økonomiske utslaget. I 2008 var det 
underproduksjon på økologisk melk, og det 
var billigere å få kjøpt økologisk kvote gjen-
nom staten enn å kjøpe konvensjonell kvote 
privat. På den måten var det lettere å få økt 
kvoten dersom man la om til økologisk. Her-
man og Helene valgte å legge om.

I tillegg til selve melkeproduksjonen, driver 
de oppdrett av kviger til eget bruk, mens ok-

sene selges som livdyr. Utrangerte melkekyr 
leveres til Nortura. De har ikke fått avtale 
om å levere økologiske slakt, så kjøttet blir 
omsatt som konvensjonelt. I dag har gården 
390 mål dyrka mark, i tillegg til 270 mål leid 
areal. Det meste av områdene er økologisk, 
men noe er fortsatt konvensjonelt og noe er 
i karens. Mengden husdyrgjødsel begrenser 
hvor mye økologisk areal de kan ha. Da-
gens arealer gir maks produksjon på de 40 
årskyrne de har i dag. Siden de driver økol-
ogisk, kreves det noe mer arealer enn kon-
vensjonelt for å oppnå samme avling. Det 
kreves også mer arbeid, både på jordet og i 
fjøset. Det er større utfordringer innen agron-
omien, det kreves god planlegging og det er 
viktig at man gjør de rette tingene til rett tid. 
De er positive til at de slipper å sprøyte avlin-
gene, men ugras er en utfordring. Så lenge 
de har god kunnskap og sørger for å ikke 
”havne bakpå” er det overkommelig. God 
jord i området gjør det lettere enn i områder 
med skrinnere jord, der ugraset trives bedre. 

Begge har agronom-utdannelse. Han fra 
Jønsberg vgs. og hun fra Vinterlandbrukssko-
len i Oslo (Natur vgs. i dag). Herman jobber 
fulltid på gården, mens Helene har lærerjobb 
utenom. Før de fikk barn var Helene mer 
aktivt med i drifta av gården, men med tre 
små barn blir det litt andre prioriteringer. De 
har en avløser som hjelper til et par dager i 
uka. Når barna blir større blir det lettere for 
Helene å være med i fjøset. Hun påpeker at 
hun syns det er viktig at barna ser at både 

mor og far kan jobben på gården, det skal 
ikke være slik at bare far kan kjøre traktor!

Når de la om i 2008 var det mye positive 
tanker rundt økologisk mat. I dag er det ikke 
like stor interesse, men den er stigende. Selv 
om det var økonomiske grunner som gjorde 
at valget falt på økologisk produksjon mener 
de to at bærekraftig og lokal produksjon er 
en viktig faktor. Herman sier han tror det er 
viktigere å fronte at maten er produsert på 
en bærekraftig måte, enn at økologisk mat 
er sunnere enn konvensjonelt. Det finnes 
ikke økologiske nettverk i området, men 
de er med i produsentlaget i Stange, Løten 
og Vang, som er veldig aktive. I tillegg er de 
med i TINEs stallskole. Det er en gruppe på 
8-9 bønder som møtes hos hverandre og 
diskuterer ulike problemstillinger. I denne 
gruppen er det både konvensjonelle og økol-
ogiske bønder. Noe Herman og Helene syns 
er nyttig. Man kan da dra nytte av alles inn-
spill, uavhengig av driftsform.

Herman og Helene ønsker å drive med land-
bruk på fulltid, og ser at det i framtiden kan 
være aktuelt å utvide. De vil gjerne fortsette 
med økologisk produksjon så lenge premiss-
ene er de samme og det er økonomi i drifta. 
Dagens politiske situasjon gjør det vanskelig 
å planlegge langt fram i tid, så de må bare se 
an hva som skjer og ta ting som de kommer!

Av HEGE G. OTTINSEN
Hedmarken landbrukskontor

Økologisk melk
Oikos informerer om sterk vekst for økol-
ogisk melk. Sammenliknet med samme 
periode i 2013 har vi i første kvartal i 
år 45 % økt salg av økologisk melk. De 
skriver at økningen i økologiske melke-
produkter er i samsvar med salg av økol-
ogiske matvarer generelt. Økologiske 
produkter har i første kvartal i år utgjort 
2,49 % av totalt melkesalg, samtidig økte 
det totale melkesalget med bare 0,52 %. 
Forbrukerne har et klart ønske om større 
utvalg av økologiske melkeprodukter. To-
talt i 2013 ble det produsert 54,5 million-
er liter økologisk melk, dette utgjorde 3,6 
% av total melkeproduksjon.

Kilde: ”Sterk vekst for økologisk melk – 
www.oikos.no, 14.05.2014”

“Gratis førsteråd” i dag
Også i dag kan du benytte deg av ”Gratis 
førsteråd” for omlegging til økologisk land-
bruk. Det er Norsk Landbruksrådgiving 
som er ansvarlig. Dette er et tilbud til alle 
bønder, uavhengig av medlemskap, om et 
gratis og uforpliktende rådgivingsbesøk. 
Gårdens ressurser kartlegges av en rådg-
iver fra Norsk landbruksrådgiving, og de 
ser på konsekvenser ved en omlegging.

Kilde: www.lr.no/oekologisk
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Inn på tunet (IPT) er en betegnelse på 
velferdstjenester hvor gården er arena 
for tjenester innen utdanning, oppvekst, 
arbeid, helse og omsorg. Det er i dag om 

lag 1100 gårdsbruk i Norge med tilbud innen 
bl.a. psykisk helse, rus, drop-outs i skolen, 
demens, arbeidstrening og integreringstiltak. 

Nytt fra i år er at alle IPT-gårder må god-
kjennes av Matmerk. Det innebærer at det 
kreves en godkjenning før gården kan kalle 
seg en Inn på tunet gård og benytte logoen. 
Godkjenningen er et ledd i å øke kvaliteten 
av tjenestene som tilbys fra IPT-gårder. På 
Hedmarken er det ca. 30 tilbydere totalt, 12 
av disse har så langt godkjenning av Mat-
merk, se www.matmerk.no

IPT er uttalt som et nasjonalt satsningsom-
råde i flere politiske dokumenter. I 2012 kom 
Nasjonal strategi for Inn på tunet, etterfulgt 
av Nasjonal handlingsplan for Inn på tunet 
(2013-2017). 

Høgskolen i Hedmark arrangerte en kon-
feranse 21-22. mai 2014 som en del av sin 
3-årige studie om Grønn omsorg og Inn på 
tunet-tjenester. Noen av resultatene ble pre-
sentert på konferansen sammen med annen 
forskning på området, både fra Norge og 
utlandet. I tillegg var det presentasjoner fra 
både tilbydere og kjøpere av IPT-tjenester. 

Konklusjonen er entydig; Kontakt med natur og 
dyr i en trygg og sosial ramme med gode rolle-
modeller og meningsfulle individuelt tilpassede 
arbeidsoppgaver, gir mange positive resultater. 
Eksempler er økt grad av mestring, økt selvtillitt 
og selvfølelse, følelse av indre ro, mer kontroll 
over eget liv, økt sosial kompetanse og gleden 
av å bli fysisk sliten. For de som jobber med 
IPT-tjenester er dette velkjent og ingen stor 
overraskelse, men det er viktig for kjøperne 
av slike tjenester at resultatene kan bevises. 
Trondheim kommune og NAV Østfold var 
representert på konferansen, og felles for dis-
se kjøperne er at de har blitt overbevist om at 
IPT-tjenester er et viktig og bra supplement til 

andre tjenester. Som eksempel viste resultater 
på en av gårdene i Østfold at 80 % av deltak-
erne hadde kommet tilbake i jobb eller studier. 

Det er mulig å søke bygdeutviklingsmidler 
(BU) i forbindelse med investeringer for til-
rettelegging av IPT-virksomheten på gården. 
Landbrukskontoret er behjelpelig i søknads-
prosessen.  

Status – Hamar, Løten og Stange
Hedmarken landbrukskontor (HLK) er initia-
tivtaker til et prosjekt der målet var å bidra til 
økt bruk av IPT-tjenester og økt næringsut-
vikling i landbruket i Hamar, Løten og Stan-
ge. Arbeidet med InnPåTunet-Løftet startet i 
2010. Målsetningen med prosjektet var å øke 
kunnskapen om IPT og øke kompetansen 
om kjøp og salg av IPT-tjenester hos både 
kjøperne og tilbyderne. Man ønsket også å 
få IPT som en integrert del av kommunens 
tilbud der det er naturlig. Prosjektet har vært 
ledet av en styringsgruppe og det ble etablert 
fagdelte arbeidsgrupper på tvers av kom-
munene. 
Prosjektet konsentrerte seg om tre fokus-
grupper: Yngre hjemmeboende demente 
(dagtilbud), flyktninger (bosetting av min-
dreårige flyktninger og arbeidstrening/språk- 
opplæring) og barn og unge (avlastning, frit-
idstilbud, alternativ læringsarena).

Gjennom prosjektet er kunnskapen i kom-
munene om tilbudet av velferdstjenester på 
gårdsbruk økt. Videre har muligheten for å ut-
vikle slike tilbud blitt formidlet til nye aktører, 
og kompetansen blant etablerte tilbydere har 

økt. Dette gir et bedre grunnlag for at denne 
type tilleggsnæring kan etablere seg og vokse 
som alternative velferdstjenester.

Prosjektrapporten er til politisk behandling og 
vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

HLK vil fortsatt ha fokus på IPT for å sikre vi-
dere utvikling på området. Landbrukskontoret 
vil ta initiativ til et samarbeid mellom kom-
munene for utveksling av erfaringer og kom-
petanse som kjøpere av IPT-tjenester. Vi øn-
sker også å jobbe for at kommunene vurderer 
IPT ved utarbeidelse av planer på relevante 
områder. For tilbyderne av IPT-tjenester, kan vi 
bidra med råd både i startfasen og underveis. 
Det er et mål for oss å få en tettere kontakt 
med IPT-nettverket i våre kommuner. 

Status – Ringsaker
Det er fortsatt en positiv utvikling av Inn på tunet 
i Ringsaker med hensyn til antall gårdbrukere 
som tilbyr tjenester og tilfanget av oppdrag. 
Flere av IPT-gårdene har opparbeidet et godt 
samarbeid med offentlige og private kjøpere, 
og arbeider på fulltid hjemme med IPT-virk-
somheten. Flere står i startgropa for å utvikle 
gode tilbud. I vinter har vi har hatt samlinger for 
tilbydere i Ringsaker. Dette har vært et samar-
beid mellom tilbydere, Inn på tunet Hedmark 
og landbrukskontoret. Tema for samlingene 
har vært: Hvordan kan vi skape vekst for IPT i 
Ringsaker – og formidle at IPT er et godt alter-
nativ hvor kvalitet og fag ivaretas. Vi har også 
hatt fokus på mulige samarbeidsformer mellom 
tilbydere. Det planlegges nå møte mellom tilby-
dere og NAV, samt tilbydere og Barnevernet. 
Landbrukskontoret vil fortsatt ha fokus på IPT. 
Vi kan tilby hjelp i etablerings- og utviklings-
fasen, det vil bli invitert til flere temasamlinger, 
og vi kan være pådrivere for å få til møter mel-
lom tilbydere som gruppe og kjøpere.

Inn på tunet
Av GERD LODDEN SOLBERG
Ringsaker landbrukskontor

TURID STALSBERG
Hedmarken landbrukskontor

Prosjekt “Maskinell ungskogpleie 
med uttak av energiråstoff”

Mjøsen skog har valgt å starte opp et pros-
jekt som skal etablere/undersøke om et 
konsept med maskinell ungskogpleie er et 
kvalitetsfremmende tiltak i eldre hogstklasse 
II /yngre hogstklasse III. I tillegg vil de un-
dersøke hvordan økonomien i slike drifter 
kommer ut.

Konseptet legger til grunn bruk av en mindre 
hogstmaskin med flerhåndteringsaggregat, 
hvor flere stammer opparbeides samtidig og 
grovkvistes. I utgangspunktet skal det pro-
duseres kun ett sortiment som grovkvistes 
og kappes i 4 – 5 meters lengde. Virket 

kjøres så ut og lagres ved velteplass/bilveg 
fram til det flises.

I utgangspunktet er konseptet tenkt brukt 
i bestand hvor bruk av ryddesag/motor-
sag blir svært kostbart. Dette kan skyldes 
høyt stammeantall eller betydelig innslag av 
uønska treslag som konkurrerer med fram-
tidsstammene. 

Det har allerede blitt utført noen forsøksdrifter 
i vårt område og det vil være aktuelt med drift-
er i alle fire kommuner i løpet av 2014, hvis 
det er bestand som er egna for konseptet.

Skogeier kan bruke skogfond til å dekke ko-
stnadene/underskuddet ved drifta.

Av KARL OWREN
Hedmarken landbrukskontor
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Skogkultursesongen er godt i gang. 
Med en avvirkning på 482 000 m3 
i 2013 er behovet for skogkultur 
på Hedmarken stort. For å drive et 

bærekraftig skogbruk er det å sikre foryn-
gelse etter avvirkning absolutt nødvendig. 
Det å forvalte en skogeiendom gir både 
muligheter og forpliktelser. Som skogeier må 
man tenke langsiktig. 

Tilgjengelige tilskuddsmidler gjennom NMSK 
(Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket) i 
2014 er 2,2 mill. kr for hele regionen. Dette 
er midler tildelt over jordbruksoppgjøret 
som er øremerket skogbruket. Det er kom-
munene som prioriterer hva midlene brukes 
til innen rammene gitt i NMSK-forskriften. 
Det blir gitt 30 – 40 % tilskudd til ung-
skogpleie, markberedning og arbeidet ved 
suppleringsplanting. I tillegg er det anled-
ning til å bruke skogfond med skattefordel. 

Energi- og klimaplan for Hedmark fra Hed-
mark fylkeskommune slår fast at skogen i 
Hedmark binder i størrelsesorden 3 ganger 
utslippene i Hedmark pr. år. Med våre store 
skogområder har vi en særskilt posisjon ved 
å kunne gi et relativt sett vesentlig bidrag i kli-
makampen. Skal vi klare dette må gode tette 
foryngelser sikres, og ungskogen pleies. 

Det ble satt ut i underkant av 1 mill. stk. 
planter i 2013. Dette er en nedgang fra 2012 
hvor det ble plantet over 1,3 mill. Den høye 
avvirkningen tilsier at det må plantes mer.

Også markberedningsarealet er synkende. 
Markberedning er et viktig tiltak for å sikre 
foryngelsen, både ved planting og naturlig for- 
yngelse. Markberedning gir sikrere og raskere 
etablering av plantene, og reduserer snute-

Høy avvirkning på Hedmarken, 
men hva med skogkultur?

Elgbeiting på gran
Det har kommet meldinger om beiteskader 
på gran fra mange kommuner i Hedmark de 
siste årene. Fylkesmannen i Hedmark, sam-
men med Skogselskapet i Hedmark og Hed-
mark fylkeskommune, gjennomførte høsten 
2013 en feltundersøkelse om dette i Stange 
og Våler kommuner. Resultatene av denne 
undersøkelsen viser at over 20 % av grana i 
hkl. 2 er toppbeitet i begge kommuner. Dette 
bør følges opp videre. En rapport blir publi-
sert i løpet av forsommeren.
 
Aktuelle tiltak for å redusere skaden eller fare 
for skader:

Spar alt elgbeite ved ungskogpleie, sp-
esielt ROS-arter. Toppkapp gjerne bjørk 
og furu i områder med høyt beitepress.
Sørg for god tetthet i foryngelsen
Klipping av doble topper, - kan dekkes 
over skogfond
Sen ungskogpleie i utsatte områder
Er elgstammen tilpasset beitegrunnlaget?

billeskadene. Tidligere ble det ofte markberedt 
i forbindelse med frøår med tanke på naturlig 
foryngelse, spesielt av furu. Nå er markbered-
ning før planting et svært aktuelt tiltak. Ved for 
stor avgang i plantefelt, pga. snutebille eller 
annet, er suppleringsplanting nødvendig. For 
lav tetthet i foryngelsen gir fremtidig tilvekst-
tap og ofte dårligere kvalitet på virket. Felt som 
ble plantet for 2 – 3 år siden bør kontrolleres, 
helst om våren før alt er grønt. 

Når ungskogen er etablert melder behovet 
for ungskogpleie seg i løpet av få år. For at 
ungskogen skal utvikle seg optimalt både 
med tanke på produksjon, kvalitet og stabi-
litet er ungskogpleie et svært viktig tiltak. Det 
er svært viktig at ungskogpleien skjer på rett 
tidspunkt. Blir den utført for sent blir kost-
naden høy, og man har ofte allerede mistet 
tilvekst og muligheten til å velge de rette 
trærne. Ved en bestandshøyde på 2-4 m 
blir arbeidet raskt og effektivt. Ungskogpleie 
danner også grunnlaget for en eventuell se-
nere tynning. Ved fare for beiteskader kan 
det være riktig å vente til høyden er nærmere 
4 m, og over beitehøyde. 

-
marken bør økes! 

Årstall /  Planting Markberedning Ungskogpleie Avvirkning
tiltak 1000 stk. daa daa  1000 m3

2013 988 3 931 6 426 482
2012 1 344 4 824 7 004 414
2011 762 4 700 7 997 414
2005 716 5 096 17 116 330
1995 1 911 4 931 8 859 378

Noen tall fra Hedmarken (Kilde: Hedmarksskogbruket i tall):

Plantefeltkontroll.

Foto:Finn Sønsteby

Av DAGFINN HAGET
Fylkesmannen i Hedmark

FREDRIK HAUG
Fylkesmannen i Hedmark

Granplante.
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Prosjekt: 
Storfekjøttproduksjon på Hedmarken
Hedmarken landbrukskontor og Ringsaker 
landbrukskontor, i samarbeid med Nortura 
og TYR, gjennomførte i 2012 og 2013 et 
prosjekt for økt storfekjøttproduksjon. Målet 
med prosjektet var å stimulere deltagerne til 
å satse på storfekjøttproduksjon, evt. utvide 
dagens produksjon.

Prosjektet omfattet 5 temamøter i tillegg til 
individuell veiledning og en fagtur for å se på 
bygningsløsninger. Det var i overkant av 40 
deltagere på møtene og i alt 10 meldte seg 
på den individuelle rådgivningen. Prosjekt-
deltagerne viste stor interesse for møtene, 
som tok for seg rammebetingelser/marked, 
bygninger/bygningstekniske løsninger, øko- 
nomi samt grovfôr/beiting. Prosjektet har 
forhåpentligvis gitt deltagerne økt kunn- 
skap og innsikt i storfekjøttproduksjon som 
gir et bedre beslutningsgrunnlag for den en-
kelte for om en skal velge å satse. I etterkant 
av prosjektet har noen av deltagerne utar-
beidet byggeplaner for å investere i nybygg/
tilbygg og søkt Innovasjon Norge om lån og 
tilskudd. Fylkesmannen ga tilskudd til pros-
jektet.

Prosjekt: 
Økt storfekjøttproduksjon i Hedmark
Fylkesmannen i Hedmark har satt i gang 
en satsing for økt storfekjøttproduksjon i 
fylket. Hovedmålet for satsingen er:” Storfe-
kjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 
20 % innen 2020 og med økt lønnsomhet”. 
Styringsgruppa består av Fylkesmannen i 
Hedmark, de fire slakteriselskapene Nortura 
SA, Furuseth AS, Fatland AS og Røros Slak-
teri AS, meieriselskapet TINE SA, avls- og in-
teresseorganisasjonen TYR, faglagene Hed- 
mark Bondelag og Hedmark bonde- og 
småbrukarlag samt kommunal forvaltning.

Bakgrunnen for satsingen er at det de siste 
årene har vært en stabil underdekning på 
norskprodusert storfekjøtt, det er beregnet 
en årlig underdekning på ca. 10 000 tonn. 
Omtrent 20 % av Norges behov for storfe-
kjøtt dekkes i dag av import, selv om den 
politiske målsettingen er å være mest mulig 
selvforsynt. Hedmark er landets største land-
bruksfylke og har gode forutsetninger for å 
bidra til å nå denne målsettingen.

Storfekjøtt – status prosjekter
Av STEIN ENGER
Hedmarken landbrukskontor

HEGE G. OTTINSEN
Hedmarken landbrukskontor

Det skal gjennom en treårsperiode brukes 
ekstra ressurser på å få gjennomført en sats-
ing for økt storfekjøttproduksjon i Hedmark. 
Alle aktører i verdikjeden (produsenter, slak-
terier, rådgivningstjeneste, avlsorganisasjon-
er mm.) vil være sentrale i å få igangsatt og 
gjennomført tiltak, mens forvaltningen kan 
bidra med en koordinerende rolle og ut-
løsende midler for at tiltak blir igangsatt og 
gjennomført. For å nå målet om økt produks-
jon er det valgt ut fire satsingsområder:
1. Øke antallet ammekyr ved særlig å ha 

fokus på de som skal starte opp
2. Redusere andelen kalveslakt
3. Kompetanseheving
4. Bedre utnyttelsen av utmarksbeiteres-

sursene i hele fylket, også i prioriterte 
rovviltområder

Delmålene spesielt for Hamarregionen er:
- Øke ammekutallet, herunder økt antall 

fødte kalver
- Utnytte kapasiteten i organiserte beitelag 

med uutnyttet kapasitet, bl.a. ved mer 
seksjonering av allmenningene og bedre 
koordinering mellom allmenninger med 
mye og med lite dyr

- Etablere bygdenære fellesbeiter for am-
meku med kalv

Satsingen er allerede godt i gang med de 
første tiltakene. TINE har fått innvilget et 
rådgivningstilbud om kjøtt på melkebruket, 
dette gjelder både for de som skal satse på 
kjøtt i tillegg til melk og for de som skal gå 
over fra melk til kjøtt. Arbeidsgruppa som 
skal jobbe med å redusere kalveslakting i 
fylket har også kommet godt i gang.

Kjøttfe, prestegården Ringsaker

Foto:Andreas Karlsen

Informasjon om piggtrådgjerder

Dagens dyrevel- 
ferdslov har en 
vedlikeholdsplikt av 
gjerder, slik at dyr 
ikke skal skade seg 

på dem. Videre er det forbud mot bruk av pig-
gtråd: «Bygninger, gjerder og andre mindre 
innretninger skal utføres eller oppføres og 
holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare 
for unødige påkjenninger og belastninger. Det 
skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere 
dyrs ferdsel» (sitat dyrevelferdslovens § 15).

Bakgrunnen for forbudet mot piggtråd i 
gjerder, er blant annet at dårlig vedlikeholdte 
gjerder er til stor fare for vilt og husdyr på 
beite. Eksisterende gjerder må vedlikehold-

es, men det er ikke lov å bruke piggtråd når 
materialer i gamle gjerder skal skiftes ut. Det 
er heller ingen unntak for piggtråd i kombi-
nasjon med annet gjerdemateriale, slik det 
var i tidligere regelverk. Dyrevelferdsloven 
har ingen hjemmel for å kunne gi dispensas-
jon fra piggtrådforbudet.

De lokale «piggtrådforskriftene» ble opphevet 
med dagens dyrevelferdslov. Derfor er det nå 
kun Mattilsynet som har tilsyn og vedtaksmy-
ndighet når det gjelder piggtrådgjerder. 

Det er mye rester etter gamle piggtrådgjerd-
er rundt i Ringsaker, spesielt i utmark. Ned-
falne og dårlig vedlikeholdte gjerder, både 
med og uten piggtråd, utgjør en stor skade-
risiko for både folk og dyr. Mattilsynet hen-
stiller derfor alle om å sjekke gjerdene sine 
jevnlig, og sørge for at dårlig vedlikeholdte 
gjerder fjernes og at piggtråd ikke brukes ved 
vedlikehold av eksisterende gjerder.

Av LINE GERTRUD LUNDSTEIN
Mattilsynet, distriktskontoret Hedmarken
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Kjempespringfrø (Impatiens glandulif-
era) og kjempebjørnekjeks (Heracle-
um mantegazzianum) er fremmede 
arter som sprer seg raskt. De danner 

raskt store og tette bestander som vil skyg-
ge og konkurrere ut andre planter. På denne 
måten vil disse plantene ha en negativ kon-
sekvens for det opprinnelige stedegne biolo-
giske mangfoldet. Kjempespringfrø og kjem-
pebjørnekjeks er oppført på Norsk svarteliste 
og er vurdert å utgjøre en høy risiko mot ste-
degent biologisk mangfold. Det er grunnei-
ers eget ansvar å bekjempe disse plantene. 
Landbrukskontoret oppfordrer derfor alle 
grunneiere til å være observante, bekjempe 
og hindre at disse sprer seg videre. 

Begge artene må bekjempes tidlig i ses-
ongen og da helst før blomstring. Bekjem-
pingen må settes inn før planten rekker å 
utvikle spiredyktige frø. Aktuelle bekjem-

Bekjemping av 
uønskede planter

pelsesmetoder er luking/oppgraving, slått 
eller sprøyting (glyfosat). Behandlingen må 
gjentas i to eller tre år, på grunn av frø i jorda. 

For både kjempebjørnekjeks og kjem-
pespringfrø må slått gjentas med ca. 3 uk-
ers mellomrom gjennom sommeren. Kjem-
pespringfrø har et grunt rotsystem, så de er 
lette å luke bort. Planter som ikke har nådd 
blomstring kan bli liggende igjen på stedet. 
Hvis planten har nådd blomstring skal de 
samles i tette sekker og leveres til forbren-
ning. 

I Hamar-området har hvitsteinkløver spredd 
seg i svært stort omfang i løpet av få år. Som-
meren 2013 dannet den til dels sammen-
hengende forekomster av betydelig lengde 
langs rv. 25 mellom avkjøringen til Blæstad 
og Torshov. (Shell, Rema 1000). Den har i 
stor grad overtatt mange av lokalitetene som 

Av ANNE MARTHE LUNDBY
Ringsaker landbrukskontor

ERIK HOLMEN
Hedmarken landbrukskontor

tidligere var bevokst med prestekrager og 
blåklokker

I 2012 kom hvitsteinkløver inn på Norsk 
svarteliste. Den har fått betegnelsen: Svært 
høy risiko.

Det kan synses som om hvitsteinkløver blir 
spredd med singel og grus. Mange kommu-
nale veger har en overraskende stor utbre-
delse av denne arten. Dersom mindre lager-
plasser for grus ligger åpent, og det er store 
mengder hvitsteinkløver i nærheten, er det 
nok fare for at mye frø havner i grusen, og 
blir med videre.
Foto Erik Holmen: Øst for Kay Hagesenter 
langs rv. 25

Foto: Håkon Berg Sundet

Kjempespringfrø

Dette er en ettårig plante som blir 70-
200 cm høy. Blomstene kan være røde, 
rosa eller hvite. Planten har en tjukk og 
hul stengel. Bladene er mørkegrønne, 
tjukke og sagtannete. Når frøkapselen er 
moden, vil den åpne seg og kaste frøene 
opp til 4-6 meter. Planten blomster igjen-
nom hele sommeren, og en enkelt plante 
kan produsere 4000 frø. Dette gjør at 
den meget effektivt kan spre seg.

Foto: Oslo kommune

Kjempebjørnekjeks

Kjempebjørnekjeks er to- eller flerårig. I 
spiringsåret vokser det kun frem en rosett. 
Planten utvikler stengel og blomst først ett 
eller flere år senere og dør som regel etter 
blomstring. Plantene blir i blomstringsåret 
2 - 4 m høye, stengelen blir opptil 10 
cm tjukk og bladene kan bli meterlange. 
Kjempebjørnekjeks formerer seg kun med 
frø, og arten har meget rik frøproduksjon, 
opptil 40-50 000 frø per plante.

Foto: Erik Holmen

Hvitsteinkløver
Øst for Kay Hagesenter langs rv. 25

Melilotus albus eller M. alba) er en toårig 
urt i slekten steinkløvere, og tilhører erte-
blomstfamilien. Planten blir 30-150 cm 
høy, og har 3-koplete blad med tannfliker. 
Blomstene er helt hvite, blomsterbelgen er 
på bare 3-5 mm, og minner om en liten 
nøtt. Blomsterkronen er på ca. 5 mm.

Hvitsteinkløver danner en slank busk 
som kan bli 1,5 meter høy. Blomstring i 
juni-august.
Blomstene står oppover i lange aks øverst 
på stilken, og blomstene på samme plan-
te er typisk på ulikt utviklingstrinn simult-
ant. I Norge vokser den nær kulturmark 
og tettbygde strøk, og trives godt i byene 
på Østlandet.

Hvitsteinkløver er naturlig i Eurasia, men 
har spredd seg til andre verdensdeler. 
Den har tidligere vært brukt i landbruket.
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Jordskifte er en fellesbetegnelse for 
en rekke avgjørelser som kan treffes 
av jordskifteretten om eiendommer 
som det er vanskelig å bruke på en 

     hensiktsmessig måte. Jordskifteretten er 
en særdomstol for fast eiendom, og har i dag 
lovhjemmel til å behandle nær sagt alle prob-
lemstillinger knyttet til fast eiendom, i hele 
landet.

Alle som eier en eiendom eller har en varig 
bruksrett, og som har problem med sin eien- 
dom som kan løses etter reglene i jord-
skifteloven, kan kreve sak for jordskifteretten. 
Hovedregelen er at det er nok at en grunneier 
eller en rettighetshaver krever sak. Det er ikke 
nødvendig at alle er enige, eller at et flertall 
godkjenner et slikt krav. Jordskifteretten kan 
imidlertid aldri starte arbeidet med en sak på 
eget initiativ. Det må foreligge krav om sak fra 
en som har hjemmel til å kreve, før jordskifter-
etten kan starte arbeidet med saken.

Saker som kan fremmes, omfatter:
Klarlegging/fastsetting av gjeldende rett

Grensegang (grunneiere som er usikre 
på hvor eiendomsgrensa går)
Rettsutgreiing (avklare eiendoms- og 
bruksrettsforhold)

Rettsendring
Oppløsning av sameie
Deling av landbrukseiendom
Ny utforming av eiendommer (f.eks. 
fradeling av tun)

Jordskifte
Av ANDREAS KARLSEN
Ringsaker landbrukskontor

Ny utforming av eiendommer (samle 
teiger)
Bruksordning (utøvelse av bruk ved 
flere eiere)
Avløse bruksretter 
Fordele planskapte verdier og kostnad-
er innenfor et byggeområde
Omforme eiendommer og rettigheter i 
et byggeområde

Paragraf 1-1 i den nye jordskifteloven sier 
hva som er formålet med loven:

«Formålet med lova er å leggje til rette 
for effektiv og rasjonell utnytting av 
fast eigedom og ressursar til beste for 
eigarane, rettshavarane og samfunnet. 
Dette skal skje ved at jordskifteretten 
bøter på utenlege eigedoms- og 
brukstilhøve, klarlegg og fastset grenser 
og rettar, og behandlar skjønn og andre 
avgjerder etter denne og andre lover.

Lova skal òg leggje til rette for rettfer-
dig, forsvarleg, rask, effektiv og tillitss-
kapande behandling av sakene gjennom 
offentleg rettargang for uavhengige og 
upartiske jordskifterettar.»

De som ønsker å fremme en sak starter 
gjerne med å ringe eller besøke jordskifter-
ettens kontor. Etter jordskifteretten har 
mottatt utfylt krav, blir det sendt ut melding 
til naboer og andre som vil bli berørt av sak-
en.

En jordskiftesak behandles av jordskifter-
etten, som vanligvis består av en jordskifte-

dommer. I større saker kan det i tillegg være 
med to meddommere. 
Saksbehandlingen i jordskiftesaker er lagt 
opp slik at partene i størst mulig grad skal 
kunne føre sin egen sak selv, uten bistand 
fra advokat.

Etter at arbeidet med utsetting og inn-
måling av eiendomsgrensene er utført, la-
ger jordskifteretten et jordskiftekart med 
nye grenser påtegnet. De nye grensene blir 
rapportert til kommunen, som sørger for at 
de blir registrert som rettskraftige grens-
er på offisielle kart. Saken blir til slutt tin-
glyst. Jordskifteretten kan også gi regler om 
utøvelse av bruksretter, ordne beiteforhold i 
allmenning o.l.

Partene betaler gebyr og godtgjøring til med-
dommere, målehjelp og grensemerker, og 
eventuelt utgifter til sakkyndig hjelp. Retten 
fordeler kostnadene på partene etter nytten 
de har hatt av saka og uavhengig av hvem 
som har krevd saka.

Ny og modernisert jordskiftelov ble vedtatt 
21. juni 2013. Den trer i kraft 1. januar 2016.

Mer informasjon om jordskifte og jordskift-
edomstolene finner du på jordskiftedomsto-
lenes hjemmeside: http://www.jordskifte.no 

Kontaktadresse:
Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett 
2308 Hamar 
Tlf: 62 78 23 00 
Hjemmeside: http://www.domstol.no/jham
Epost: jhampost@domstol.no 

I forbindelse med kommunens saksbehan-
dling av dreneringssøknader skal saksbe-
handler undersøke om det er kjente fre-
dede kulturminner på eller i nærheten av 
det omsøkte areal.  Både på http://www.
hedmarkenkart.no/ og http://gardskart.
skogoglandskap.no/ er det kartlag som viser 
kjente kulturminner. Der saksbehandler vur-
derer at det kan være kulturminner på area-

Grøfting og kulturminner
Av ANTON TØSTI
Hedmarken landbrukskontor

let skal søknaden sendes fylkeskommunens 
kulturminneforvaltning. Men selv om saks-
behandler finner at det ikke er kulturminner 
i området så kan det likevel finnes. Hvis slike 
påtreffes under grøftearbeidet skal kultur-
minnemyndighetene varsles omgående. 
I Romedal har vi hatt to slike tilfeller siste 
året. I begge tilfeller var det deler av skjelett 
som ble funnet i myrjord. I det ene tilfellet 
var det et lårbein av en kvinne som er datert 
ca. 2200 år gammelt. I det andre tilfellet var 
det en hodeskalle av en yngre mann som er 
datert til ca. 2900 år gammelt.                

Fotoet under viser deler av hodeskallen.

Foto: Kjetil Skare
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F    loghavre har vært sett på som et stort 
problem for jordbruket siden 1950-åra. 
Gjeldende forskrift om floghavre er fra 
1988, men inneholder bestemmelser 

som i liten grad er brukt, likedan bestemmels-
er som er vanskelige å håndheve og føre tilsyn 
med. 

Vitenskapskomitéen for mattrygghet utførte 
på bestilling fra Mattilsynet en risikovurdering 
av floghavre i 2008. Kort oppsummert går det 
fram at ytterligere spredning vil føre til redu-
serte avlinger, økt plantevernmiddelbruk og 
økte kostnader. Konklusjon: For å unngå disse 
uønskede konsekvensene, er det fortsatt hen-
siktsmessig å forskriftsfeste tiltak for å bekjem-
pe og forebygge spredning av floghavre.

Det er utarbeidet forslag til ny floghavreforskrift, 
men denne er fortsatt ikke vedtatt. I hørings-
forslaget som ble lagt fram 28.9.2012 framgår 
det bestemmelser om tiltak som iverksettes ved 
mistanke om og forekomst av floghavre, og 
forebyggende tiltak for å hindre videre spred-
ning. I forslaget legges det opp til videreføring 
av et offentlig register med oversikt over land-
brukseiendommer med floghavre. Det foreslås 
at vekstkontroll som kreves for å komme ut 
av registeret igjen, utføres av kommunen den 
første vekstsesongen og Mattilsynet den andre. 
Tilsynsmyndigheten tillegges Mattilsynet alene 
og ikke slik som i gjeldende rett der både fyl-
kesmannen, kommunal landbruksforvaltning 
og tollvesenet har et medansvar.

Høringsfristen var 1.1.2013.  På bakgrunn av 
høringsuttalelser sendte Mattilsynet 4.11.2013 
utkast til ny forskrift om floghavre over til Land-
bruks- og matdepartementet for fastsettelse. 
Det har foreløpig ikke skjedd.

For Hamar har landbrukskontoret i samarbeid 
med faglagene gjennomført floghavreaksjon-
er sammenhengende fra 1996 til 2013. Hver 
kornbruker har hvert år innsendt meldeskjema 

som viser omganget av floghavre på sine ko-
rnarealer, herunder også leid jord. Utnevnte 
rodeleder, bestående av representanter fra 
bondelag og småbrukerlag, har sørget for skje-
mainnsamling som etter hvert også er gjort 
elektronisk. Statistikken er bearbeidet av land-
brukskontoret.

Kommentar til tabellen:
Utviklingen viser at det er betydelig mindre 
floghavre i kornåkerne i Hamar i 2013 sam-
menlignet med 1996. Bekjempelsen er gjort 
ved at alle er blitt minnet om å gå egen kontroll 
og gjennomført luking. Noen har sett det nød-
vendig med sprøyting og gjentatt sprøytingen 
over flere år. Andre har lagt om til eng for å få 
bukt med floghavren. Arbeidet har slik statistik-
ken viser gitt resultater.

Hedmarken landbrukskontor iverksatte tils-
varende aksjoner i Løten fra 2009, Romedal 
fra 2010 og Stange fra 2013. Prosentvis av 
kornbrukene der det fortsatt er over 100 plant-
er eller gjerne sekkevis er for 2013 opptelt til: 
Hamar 10 %, Løten 17 %, Romedal 9 % og 
Stange 12 %.

Konklusjon:
Jeg anser omfanget av floghavre å være under 
noenlunde kontroll. Det er likevel ingen grunn 
til å hvile på laurbærene – det må fortsatt være 

like stor bevissthet hos dere korndyrkere. Vi 
ønsker å avslutte nåværende aksjonsform som 
kan begrunnes med følgende:

Mattilsynet har fått eneansvar – kommunen 
har fortsatt ansvar for 1. kontrollår etter 
søknad om frierklæring
Svarprosenten fra brukerne har gått ned til 
tross for purring
Mindre byråkrati 
Kommunen vil fortsatt følge utviklingen på 
floghavre og evt. iverksette mer målrettede 
tiltak 

Jeg vil benytte anledningen til å takke trofaste 
rodeledere – spesielt i Hamar som har hatt ro-
deansvar helt siden 1996. Det er Per Korsgård 
og Per H. Linholt. De har sannelig gjort sitt for 
å bidra i kampen mot spredning av floghavre.

Vi skal alle fortsatt arbeide for å bekjempe flog- 
havren og følgende kan sies om bekjempelse:

Start bekjemping tidlig! Floghavren må lukes 
før dryssing. Luk opp hele planta, og legg 
direkte i en tett sekk e.l. Bortluket floghavre 
skal brennes.
I tillegg til effektiv bekjempelse på hele are-
alet, skal et 20 meter bredt belte mot kan-
aler, elver, bekker, veier og dyrka mark på 
naboeiendom, holdes fritt for frøbærende 
floghavreplanter i hele vekstsesongen.
Hvis floghavren står på et lite, godt avgren-
set område, kan det være lurt å brakke dette 
området. Jorda bør stelles som åkeren ellers, 
men uten å sås til. Floghavre som spirer på 
dette stedet er lett å se og kan lukes bort.
Hvis det er så mye floghavre at det er van-
skelig å luke, bør åkeren sprøytes. Selv om 
det sprøytes, må åkeren kontrolleres grun-
dig. Overlevende planter må lukes vekk!
Kjemisk bekjempelse er umulig i havre. 
Havre bør derfor ikke dyrkes på arealer med 
mye floghavre.
Den sikreste og enkleste måten å utrydde 
floghavre på, er å legge igjen til langvarig 
eng. I vekster som høstes tidlig, f.eks. fôr-
raps og raigras, reduseres også floghavre-
mengden, særlig hvis slike vekster dyrkes 
flere år på rad.

Lykke til!

Floghavreaksjoner 
i Hamar, Stange og Løten avsluttes i sin nåværende form

Av STEIN ENGER
Hedmarken landbrukskontor

%   fordeling 1996 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fri for floghavre  38 % 45 % 42 % 32 % 34 % 46 % 43 % 50 % 41 %
Ant. med 1- 10 planter   4 %  10 %  13 %  17 % 13 % 11 % 20 % 16 % 18 %
Ant. med 11-100 planter 13 % 22 % 31 % 32 % 34 % 32 % 25 % 29 % 31 %
Ant. med >100 planter 44 % 23 % 14 % 19 % 19 % 11 % 12 %   5 % 10 %

Utviklingen viser følgende: Hamar

Foto: Hedmarken landbrukskontor

Floghavre.
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Det satses i jordbruket på Hedmarken!

Antall søknader på bygdeutviklings-
midler innen tradisjonelt landbruk 
for 2014 viser at bønder på Hed-
marken fortsatt har tro på ei fram-

tid i landbruket. Dette er avgjørende for at 
Hedmarken fortsatt kan innta og holde på 
en viktig posisjon for matvareproduksjonen 
i landet.  Investeringene må skje kontinu-
erlig slik at vi fortsatt har et framtidsretta 
landbruk i regionen. 

Landbrukskontorene mottok totalt 41 søk- 
nader på ulike byggeprosjekter med ei total 
kostnadsramme på 139 mill. kr.  Investerin-
gene spenner fra nybygg og ombygging av 
husdyrbygg, til lager for korn/grønnsaker, 
oppsetting av gjødsellager, plansiloer og in-
stallering av melkeroboter. De omsøkte in-
vesteringsprosjektene er hovedsakelig innen 
grovfôrkrevende husdyrproduksjoner. Det 
kan se ut til at prosjektene «Veivalg for melke-
produsenter på Hedmarken mot 2015», «Stor- 
fekjøttproduksjon på Hedmarken» og «Lønn-
somt sauehold på Hedmarken» har utløst en 
viss investeringslyst.  Dette er selvsagt sam-
mensatt, og gode priser på kjøtt og melk vil 

uansett være avgjørende. Innen ren plantepro-
duksjon er det få søknader, men likevel viktige 
investeringer. Et felles mål for Hedmarken 
framover må blant annet være at vi på nytt 
kan være ledene innen grønnsakproduksjon, 
frukt og bær og det er en felles satsing for å få i 
gang et større grøntprosjekt. Gjennom ny sats-
ing innen grøntsektoren håper vi at både pro-
duksjonsvolum og verdiskapning vil øke, og at 
dette vil gjenspeiles både i investeringene og 
rekrutteringen i årene fremover. Investeringer 
i tørkeanlegg for korn for å få god sluttkvalitet 
på kornet er viktig, med bl.a. flere dårlige ses-
onger for korn, men gode innhøstingsforhold i 
2013 skyver tydelig på slike investeringer. Det 
er nå en svært begrenset investeringsvilje in-
nenfor kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner. 
Etter mange års omfattende investeringer både 
med og uten tilskudd innen kraftfôrkrevende 
husdyrproduksjoner var det nå liten lyst til in-
vesteringer ved denne søknadsomgangen for 
BU-midler.

Innovasjon Norge har ferdigbehandlet søk- 
nadene, og til investeringer i tradisjonelt land- 
bruk er det for 2014 blitt fordelt 11,5 mill. 
kr til Hedmarken.  Forutsatt at byggeprosjek-

tene er gode, gir lønnsom drift og er fram-
tidsretta prioriteres følgende: ung bonde 
under 35 år, kvinner, økologisk produksjon, 
grovfôrbasert husdyrproduksjon og plante-
produksjon.  De aller fleste søknadene har 
fått innvilget tilskudd og mange har også fått 
rentestøtte og lån. 

I denne søknadsomgangen ble det ikke gitt 
tilskudd til svineproduksjon, kyllingproduks-
jon eller eggproduksjon, utover dyrevelferd-
stiltak. Søknadene innen kraftfôrkrevende 
produksjoner har fått avslag med ett unntak. 
Stor sannsynlighet for avslag på slike søknad-
er ble signalisert fra Innovasjon Norge i for-
kant av søknadsomgangen. 

Av GERD LODDEN SOLBERG
Ringsaker landbrukskontor

HEGE G. OTTINSEN
Hedmarken landbrukskontor

Landbrukskontorene er godt 
fornøyde med at gårdbruk-
ere benytter muligheten til 
å søke på BU-midlene for 
å gjennomføre nødvendige 
investeringer i husdyrbygg 
eller lagerrom til plantepro-
duksjon. Uansett hvor usik-
ker framtida kan se ut for 
landbruket vil matproduks-
jon på Hedmarken ha for-
trinn framfor andre deler 
av landet, og det vil alltid 
finnes muligheter innen 
næringen for de som våger 
og vil. Mat står på alle måter 
i en særstilling som han-
delsvare, og er svært viktig 
beredskapsmessig. Å være 
matprodusent er uansett ett 
av verdens viktigste yrker! 

Kommune Antall Kostnadsoverslag Tilskudd
  2014 2014
 2013 2014  
Ringsaker 23 29 92 mill. kr 8,305 mill. kr
Hamar   4   1   5 mill. kr 0,550 mill. kr
Løten   7   4 16 mill. kr 0,300 mill. kr
Stange   9   7 26 mill. kr 2,800 mill. kr

Tabellen viser antall søknader fra de ulike kommunene, og hvor store investeringskostnader det 
dreier seg om.   

Produksjon Antall søknader Kostnadsoverslag Tilskudd
  2014 2014
 2013 2014  
Melkeku 9 16 60,0  mill. kr 
Ammeku/storfe 9   9 32,0  mill. kr 10,805 mill. kr
Sau 4   7   6,5  mil. kr 
Gris 6   3 10,8  mill. kr   0,150 mill. kr
Fjørfe 8   4 25,0  mill. kr 
Planteprod. 8   2   4,7  mill. kr   1,000 mill. kr

Tabellen viser fordelingen av søknadene på Hedmarken i forhold til ulike produksjonsgrener  

Faktaboks:
Nyttig informasjon for deg som skal 
søknad om Bygdeutviklingsmidler, tradi- 
sjonelt landbruk.
Start i god tid, og ta kontakt med land- 
brukskontoret tidlig på høsten!
Erfaringer viser at mange bruker laaaaang 
tid å få på plass nødvendige vedlegg!!!

Fellesfjøs Syljuåsen Øvre.
Foto:Andreas Karlsen

Det kan komme mindre endringer i Stange og Ringsaker, da ikke alle saker er besluttet i nevnte 
kommuner, men det er relativt begrenset. Ihht RNP skal Hedmarken ha 26% av totalen og ser 
så langt ut til å få 42%. Dette pga lav aktivitet i andre regioner.
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Strand Unikorn produserer frøblan-
dinger både til eng, beite og grøn-
tanlegg. Blandingene består av både 
norske og utenlandske gras- og 

kløversorter. Innen eng- og beiteblanding-
ene er det stort sett sorter basert på norsk 
produksjon som dominerer, mens det innen 
blandinger til grøntanlegg brukes mer im-
porterte sorter.

Timotei og engsvingel dominerer
Den norske produksjonen forgår ved kon-
traktsdyrking med ulike planteprodusenter 
i vårt nærområde i Ringsaker, men vi har 
også en omfattende dyrking andre steder i 
Hedmark og ellers i Oppland, Akershus, Øst-
fold, Vestfold og Telemark. I Ringsaker dyrk-

es det vesentlig timotei og engsvingel som 
er de dominerende artene til eng og beite i 
norske frøblandinger. I tillegg frøavles det i 
Ringsaker også noe flerårig raigras, rød- og 
hvitkløver.

Store krav til kvalitet
Frøavlen ligner kornproduksjon, da frøet blir 
høstet med skurtresker. Men dyrkingsteknik-
ken er noe ulik og blir derfor ofte regnet 
som en spesialproduksjon. Alle artene som 
dyrkes er flerårige og de fleste kontraktene 
er to-/tre-årige (ett gjenleggsår og to-/tre- 
frøår). Det stilles store krav til kvalitet som 
renhet (ikke ugras og innblanding av frem-
mende arter) og andre kvalitetsparametere 
som vanninnhold og spireprosenter på fer-
dig renset vare.

Større variasjon i avlingsmengde
Avlingene kan også variere mer i frøavlen 
enn i kornproduksjon, og da spesielt innen 
kløveravl. Her kan avlingen bli fra 0 til 60 kg/
daa. Innen engsvingel og timotei har gjen-
nomsnittsavlingene for landet de siste fem 
årene ligget hhv. på 55 og 60 kg/daa. 2013 
var et godt frøår for engsvingel i Mjøsområ-
det og avlingene ble da på over 100 kg/daa. 
Timotei hadde derimot et dårlig år i fjor og 
avlingen ble på rundt 50 kg/daa. I gode år 
kan timotei gi opp mot 100 kg/daa. Rødkløv-

eren ga i snitt ca. 30 kg/daa for 
landet i 2013.

Langsiktighet viktig
Frøavlen planlegges for opp mot 
fem år fram i tid og bygger på 
gjennomsnittsavlinger og prog-
noser. For Strand Unikorn er det 
ønskelig å ligge med et visst lager 
av de store grasartene og mest av 
de nordnorske og hardføre sort-
ene. 

Årets nye gjenlegg og produksjon 

ellers er planlagt for i år, men vi er alltid åpne 
for nye potensielle engasjerte og dyktige 
planteprodusenter som har interesse for 
frøavl. For tiden jobbes det mest for å øke 
den norske hvitkløveravlen. Det å produsere 
nok økologisk grasfrø av god kvalitet er også 
en utfordring. 

Frøavlen i Ringsaker

Av BJØRN MOLTEBERG
Strand Unikorn

Frøfakta
Strand Unikorn inngår avtaler med 
godt kvalifiserte planteprodusenter til 
produksjon av sertifiserte jordbruksfrø
Totalt 24 sorter produseres innen ar-
tene timotei, engsvingel, flerårig rai-
gras, hundegras, engrapp, bladfaks, 
strandrør, engkvein, rødsvingel, rød-
kløver og hvitkløver 
Høsteareal i 2014 er på 9000 daa 
pluss 6500 daa nye gjenlegg
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Tilskudd til miljøvennlig 
spredning av husdyrgjødsel

Formålet med tilskudd til miljøvennlig 
spredning av husdyrgjødsel er å redus-
ere tapet av næringsstoffer til vann, ut-
slipp av klimagasser til luft og luktulem-

pene ved spredning av husdyrgjødsel. Den 
enkelte bonde kan enten søke tilskudd for 
spredning om våren/vekstsesongen i åpen 
åker med nedmolding innen 2 timer eller for 
spredning i eng, frøeng eller høstkorn (vok-
sende kultur). For bruk av tilførselsslanger fra 
lager til spreder kan det gis et ekstra tilskudd 
for arealer der det innvilges til spredning 
med rask nedmolding eller i voksende kultur. 
Formålet med det ekstra tilskuddet er å stimul-
ere til redusert jordpakking.
 
For å være berettiget tilskudd må all husdyrg-
jødsel foretaket disponerer lagres og brukes 
i henhold til Forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav og bruken av husdyrgjød-

Av LARS MARTIN HAGEN
Fylkesmannen i Hedmark 

sla må gå fram av gjødslingsplan. Minst 75 
% av all husdyrgjødsel foretaket disponerer 
for vekstsesongen 2014, må spres om våren 
eller i vekstsesongen. Det betyr at dersom 
en har spredd 250 m3 husdyrgjødsel etter 
siste høsting 2013, må en ha spredd minst 
750 m3 om våren eller i vekstsesongen 2014 
(før siste høsting av arealet) for å være ber-
ettiget tilskudd.
 
Husdyrgjødsel som er spredd i åpen åker 
må moldes ned innen 2 timer. Eng som skal 
pløyes om regnes i denne sammenheng som 
åpenåker. Nedmoldingstidspunkt i forhold 
til spredetidspunkt må kunne dokumenters 
ved notatbok eller på annen måte. Dersom 
en ikke rekker å molde ned hele arealet det 
er spredd på innen 2 timer, kan en søke til-
skudd for den delen en har greid å molde 
ned innen totimersfristen.

Tilskuddet videreføres etter samme regler og 
foreløpige satser som i 2013 med ett unntak. 
Det kan ikke innvilges tilskudd for areal der 
det ble spredd husdyrgjødsel høsten 2013.  

Arealer der det er spredd husdyrgjødsel 
i vekstsesongen, må høstes eller beites 
etter siste spredning. Formålet med denne 
bestemmelsen er at tilførte nærings- 
stoffer skal tas opp av planter før faren 
for avrenning om høsten øker.
 
For tilskudd til miljøvennlig spredning av 
husdyrgjødsel er det spesielt viktig med 
gode notater om hva en har gjort på de ulike 
skiftene. Sprededato, faktisk spredd mengde 
og nedmoldingstidspunkt i åpen åker må 
kunne dokumenteres. Kart der omsøkte ar-
ealer er inntegnet må legges ved søknaden.
 
Søknadsfristen er 1. oktober 2014 sammen 
med de andre ordningene innen Regionalt 
miljøprogram i Hedmark.

I jordbruksavtalen 2013/2014 ble det av-
satt 100 mill. kr. pr. år til tilskudd for dre-
nering av jordbruksjord i Norge. Hedmark 
fikk kr. 14.075.000,- av dette. Det kan gis 

et tilskudd på kr 1.000,-/ daa på systematisk 
grøfting og kr. 15,-/ løpemeter på usystema-
tisk drenering. Tilskudd kan innvilges til både 
lukkede og åpne grøfter.

For at slikt tilskudd kan innvilges, sendes 

søknad om tilskudd på fastsatt skjema med 
inntegning av plan for grøfting på kart med 
angivelse av grøftedybde, filtermasse, type 
rør med dimensjon, samt miljøplan trinn 2 
vedrørende grøfting. 

Det er ingen søknadsfrist, søknader blir be-
handlet fortløpende. Grøftetiltaket skal være 
omsøkt og innvilget før grøfting påbegynnes 
hvis det skal gis tilskudd. For slike tiltak gis 
det en arbeidsfrist på 3 år som er endelig. 
Det er fortsatt ledige tilskuddsmidler.

I skrivende stund vet vi ikke sikkert hvordan 
tilskuddet til grøfting vil bli i kommende jord-
bruksavtale. Signaler tyder imidlertid på at 
ordningen vil fortsette som før. Ta kontakt 

med landbrukskontoret for nærmere opplys-
ninger. 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Av ANTON TØSTI
Hedmarken landbrukskontor

OLE FREDRIK DÆHLI
Ringsaker landbrukskontor

Kommune Antall Omsøkt
 søknader areal
Stange 77 2.208 daa
Hamar 32    695 daa
Løten 30    611 daa
Ringsaker 56 1.148 daa

Slik har grøfteaktiviteten vært i våre kom-
muner: 

Tabell over innvilgede søknader om tilskudd 
til drenering fra 01.07.2013 til 15.05.2014

Foto: Andreas Karlsen
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DET SKJER

Et møte mellom Fag, Folkeliv og Fest.
www.innlandsmarkedet.no

Velkommen til InnlandsMarkedet 22. og 
23. august 2014 i Moelv sentrum hvor 
landbruket og bedrifter knyttet til landbruket 
står i fokus. InnlandsMarkedet byr på to 
dager fylt med Fag, Folkeliv og Fest! 

Arrangementet er et samarbeid mellom 
Ringsaker bondelag, Moelv Handelsstand, 
Ringsaker Bygdekvinnelag og Ringsaker 
kommune med flere. Sammen har vi klart å 
skape et populært arrangement med mange 

Innlandsmarkedet 
i Moelv

tusen besøkende, og hvor de beste sidene av 
landbruket og bedrifter knyttet til landbruket 
i Hedmark og Oppland blir presentert. Vi har 
en stor og allsidig landbruksproduksjon i dis-
triktet og det er et mål at InnlandsMarkedet 
skal vise dette mangfoldet, og vise den betyd-
ningen landbruket har for distriktet vårt.

Under InnlandsMarkedet fylles Moelv til 
randen av dyr, mat, handel, saker og ting, 
krydret med foreninger og organisasjoner, 
lokale og nasjonale kjendiser og artister. Beg-
ge dagene blir det utstilling av dyr. De ulike 
bodene bugner av ulike produkter basert på 

råvarer fra landbruket, i tillegg har vi ulike 
husflidsprodukter, maskiner og redskap for 
gård og hage m.m. Lag og foreninger pre-
senterer seg også på stands. Fagforedrag, 
underholdning er også en del av program-
met. Også i år ønsker vi å åpne Innlands-
Markedet med skolefrokost til minst 1000 
elever på fredag formiddag. 

Vi ønsker velkommen til InnlandsMarke-
det 2014, og ser fram til et innholdsrikt og 
spennende arrangement i Moelv!

Blæstaddagen 21. august 2014

Torsdag den 21. august arrangeres Blæstad- 
dagen for 3. året på rad. Tema for årets ar-
rangement er “Matjorda som en framtidig 
ressurs”. 

Det vil bli maskinutstillinger, stands, fag-
foredrag, feltvandring og debatt. Vi håper  
mange benytter seg av denne muligheten 
til faglig påfyll og møte andre landbruks- 
interesserte.

For løpende oppdateringer om arrangemen-
tet, gå inn på www.blæstad.no

Av TURID STALSBERG
Hedmarken landbrukskontor

Foto: Johannes Ingvoldstad

Det er første gang denne messen arrang-
eres, og utgangspunktet er at vi nettopp be-
finner oss midt i matfatet. 

Messen går av stabelen i godt kjente Viking-
skipet på Hamar, en aktør som har gjennom-
ført en rekke store norske og internasjonale 
arrangement, inkludert mange typer mess-
er. Hamar Olympiske Anlegg, Vikingskipet 
har forventninger om 12.000 besøkende 
denne helgen i september. Mat- og landb-
ruksmessen skal være en messe preget av 

Midt i matfatet
opplevelser og aktiviteter. Dog er det en 
salgsmesse, men det blir også viktig for oss 
å spre kunnskap om hele verdikjeden, fra 
bioteknologi-miljøet i regionen, via dyrehold 
og landbruk, til ferdig foredlet mat på bordet.

Vi har også med spennende aktører som 
presenterer det siste innen mattrender i 
Norge. Fisken er en viktig del av messen 
med den beste fiskebutikken i landet, huset i 
Hamar; Knutstad og Holen. De kommer med 
600 kilo fisk fra hele kysten som store og 
små kan ta på og bli bedre kjent med.

Småskalaprodusenter er en viktig del av 

Av MONICA BLIKSTAD GRØNBAKKEN
Hamar Olympiske Anlegg

messen, men vi har også med de riktig store, 
som Nortura, TINE og Felleskjøpet.

Dette er en nasjonal messe, som skal presen-
tere norsk mat, ikke bare mat fra Innlandet.
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VERDT Å VITE

Varsel – rutiner ved viltpåkjørsler
Ved viltpåkjørsler ring Politiet 02800. Du kan også ringe nødtelefonen 
112. Har du kjennskap til den lokale fallviltordningen og deres mann-
skaper kan disse også kontaktes direkte. 
Ansvarlig for dødt vilt ellers i veibanen eller på veikanten er NCC Roads 
A/S, som kan nås på tlf. 175 eller mobil 406 48 213.

Dyrevernnemnda for Hedmarken 2013-2016
Agnes Sween, Tåsåsvegen 81, 2320 Furnes, leder 

 Mobiltlf. nemnd: 416 67 353, privat: 979 86 888 – 
 e-post: nsween@online.no

 Mobiltlf. 480 26 734 – e-post: rh-mykle@online.no 

 Mobiltlf. 402 20 387 - e-post: bdobloug@online.no

Kontaktpersoner ved Mattilsynet 
Distriktskontoret for Hedmarken:
Bente Fauske (distriktssjef):  tlf. 62 54 53 10 tlf. 959 85 412
Elisabeth Nissen Nordbye: tlf. 62 54 53 07 tlf. 977 52 662
Tor-Egil Furu: tlf. 62 54 53 14 tlf. 909 78 320
Einar Vatle: tlf. 62 54 53 05 tlf. 970 76 167
Line Lundstein: tlf. 62 54 53 12 tlf. 977 71 835 
Bekymringsmelding Mattilsynet tlf. 06040

Rovvilt – varslingstelefon (SNO) 
Ringsaker 
Olaf Tørudbakken,   tlf. 950 31 065 
Hamar, Løten, Stange 
Rune Bjørnstad,   tlf. 908 35 709 
Rovviltkoordinator i Hedmark 
Stein Arne Brendryen,   tlf. 482 59 027 

Det er gjennom hele året ønskelig at spor og synsobservasjoner av fredet 
rovvilt umiddelbart meldes rovviltkontaktene i regionen. Dette er viktig 
i forbindelse med bestandskartlegging av rovvilt. En god kartlegging av 
bestanden er avgjørende i forbindelse med tildeling av kvoter ved bl.a. 
lisensfelling. Dersom du ikke får kontakt med rovviltkontaktene i din 
kommune, prøv nabokommunen, rovviltkoordinatoren i Hedmark eller 
landbrukskontoret. 

Telefonnummer veterinærvakt
Hamar, Løten, Stange  62 35 04 50 
Ringsaker nord  480 98 770 
Ringsaker sør  62 35 90 05 / 995 31 466

Trenger du bekreftelse ved kjøp av mineralgjødsel?
Som et ledd i kampen mot terror vedtok EU i 2010 en forordning som 
begrenser hvem som kan kjøpe mineralgjødsel som inneholder mer enn 
16 % nitrogen (N) fra ammoniumnitrat (AN). Gjennom EØS-avtalen og 
REACH-forskriften gjelder denne begrensningen i Norge fra 17. novem-
ber 2011.

Verdt å vite…
Bakgrunnen er at sprengningsforsøk har vist at gjødsel med mer enn 
16 % nitrogen fra ammoniumnitrat kan bearbeides og brukes til frem-
stilling av bomber. Begrensningen innebærer at mineralgjødsel med mer 
enn 16 % nitrogen fra ammoniumnitrat kun kan kjøpes av profesjonelle 
brukere innen landbruket med et legitimt behov for slik gjødsel. 
Dersom en gjødselkunde ikke har et veletablert kundeforhold og er uk-
jent for selger, skal selger be om dokumentasjon. Det er kjøperen som 
må dokumentere at en har status som legitim profesjonell bruker. Slik 
dokumentasjon kan skaffes hos landbrukskontoret i kommunen.

Register riktig gate- eller veiadresse 
i Foretaksregisteret!
Landbrukskontoret har begynt å registrere at Posten i en del områder 
ikke lenger leverer brev og utsendelser der gate- eller veiadresse ikke er 
påført. Dette er spesielt et problem i forbindelse med utsendelser knyttet 
til produksjonstilskudd og andre masseutsendelser der adresseinformas-
jon hentes fra Foretaksregisteret. Vi har forståelse for at man ønsker å 
bruke gårdsnavnet som en del av adressen (og identiteten), men brukes 
ikke også i tillegg gate- eller veiadresse, risikerer man at slike brev går i 
retur. Derfor er det viktig at alle sørger for å oppdatere adresseinfor-
masjon om sitt landbruksforetak i Foretaksregisteret i Brønnøysund. 
Om man ønsker, kan man registrere både gårdsnavn og gate- og vei-
adresse som en del av adresseinformasjonen. Det er den enkelte som er 
ansvarlig for å ajourføre adresseinformasjon for eget foretak, og skjema 
for dette finnes på hjemmesiden til Foretaksregisteret.

Gjerdeprosjekter i Stange og Løten
Nytt sperregjerde mellom Stange Almenning og bebyggelsen på Espa
Det er i ferd med å bli sluttført et sperregjerde på 6566 m, bestående av 
nettinggjerde med tråd på toppen, som skal hindre beitedyr i allmennin-
gen å komme inn på bolig- og hytteeiendommer på Espa. Tiltakshaver er 
Stange Almenning. I samarbeid med Espa velforening og beitelagene har 
det lykkes å få til avtaler med berørte grunneiere om anlegg og vedlike-
hold. Gjerdet går fra Labbdalen i nord, om Veensvangen og ned til Tajet. 
I hver ende har gjerdet tilslutning til viltgjerde langs ny firefelts E6. Kost-
nadsoverslag kr. 924.480. Fylkesmannen har gitt betydelig økonomisk 
bidrag, i tillegg til en stor dugnadsinnsats fra Espa velforening.    

Planlagt sperregjerde i Løten Almenning.
Løiten Almenning har søkt om midler til å sette opp et sperregjerde, 
bestående av strømgjerde (to tråder og jordingstråd), på grensa mellom 
Løten og Elverum. Første trinn er en gjerdelenge på 4000 meter fordelt 
på nord- og sørsiden av Nordhue. Senere er det et ønske å gjerde videre 
nordover til Brennsetersnippen i nord (grensa til Hamar) og sørover helt 
ned til Arsenalet, nord for Ebru, totalt ca. 25 km. Formålet med gjerdet er 
å hindre beitedyr å trekke over til Elverum. Dyra trekker over mot Elverum 
særlig i de tilfeller det er rovdyr som forstyrrer beitedyrene. Det er storfe-
holdere som i vesentlig grad vil stå for egeninnsatsen.

Inspirasjonskveld
Den 9. september er det inspirasjonskveld for etablerere på Olerud. For 
påmelding og informasjon, kontakt landbrukskontoret.

Har du besøkt hjemmesiden vår? Her 
legger vi ut nyheter og informasjon som 
kan være nyttig å få med seg. Vi legger ut 
påminnelser om søknadsfrister, og har in-
formasjon om de ulike ordningene.

Vi har også fått oss facebook-side. Alt som 

Hedmarken landbrukskontor – hjemmeside og Facebook
Av HEGE G. OTTINSEN
Hedmarken landbrukskontor

legges ut på hjemmesiden, legges også ut her 
og kan derfor være nyttig for å følge med på 
hjemmesiden vår. I tillegg linker vi til nyheter 
og andre organisasjoners oppdateringer. 

Du finner oss på 
www.stange.kommune.no/landbruk 
og www.facebook.com/
hedmarken.landbrukskontor 
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KRAFTFÒR – KORN – REKVISITA – RENSERI 

Løten mølle - en bedrift i landbrukets tjeneste! 
 

Vi leverer pt kraftfòr til svin og drøvtyggere! 

Ring 480 73 007 for et godt tilbud. 

Denne annonsen har et enkelt budskap - at Løten mølle selger kraftfòr! 
Den forteller også at vi ikke bruker dyre markedskonsulenter for å lage 
flotte annonser. Med andre ord - vi holder kostnadsnivået nede, slik at 
du får muligheten til å kjøpe et kraftfòr til markedets mest fornuftige 
priser! 

Regionalt miljøtilskudd 
(RMP) - ny søknadsom-
gang høsten 2014

Snart er tiden inne for å søke på Regionalt miljøtilskudd igjen. 
I fjor ble nytt elektronisk kartbasert søknads- og saksbehan-
dlingssystem (Estil) tatt i bruk og søknaden kunne sendes 
inn via Altinn. Andelen elektroniske søknader var over lands-
gjennomsnittet for våre kommuner, og det er ingen grunn til 
at det ikke skal bli like høyt eller høyere i år.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har mottatt innspill fra Fyl-
kesmenn og kommuner, på bakgrunn av erfaringer med sys-
temet i fjor, og vil gjøre forbedringer i Estil frem mot høsten. 
Det skal blant annet bli gjort endringer som gjør at det elekt-
roniske kartverktøyet blir lettere å bruke. 

Arealtall og inntegninger i kart som ble godkjent av kommu-
nen i fjor, vil komme automatisk opp i søknaden for i år. 

Fylkesmannens landbruksavdeling i Hedmark vil sende ut et 
infoskriv i posten om årets søknadsomgang. Infoskrivet vil bli 
sendt ut i slutten av juni. Viktig informasjon som berører RMP 
vil bli lagt ut på Fylkesmannens nettsider.

Søknadsfristen er den samme som i fjor; 1. oktober, men det 
er mulig å registrere søknadene fra 1. august.

Av TURID STALSBERG
Hedmarken landbrukskontor
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SØKNADSFRISTER

SØKNADSFRISTER
Dato: Søknadsfrist for:

15. jan. Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader (Fylkesmannen)

20. jan. Produksjonstilskudd i jordbruket, herunder tilskudd til husdyr, driftstilskudd til melkeprod.,
 driftstilskudd til spesialisert kjøttfeprod., tilskudd til bevaringsverdige storferaser, tilskudd til 
 økologisk husdyrproduksjon, tilskudd til grønt- og potetprod.
 Tilskudd til avløsning ved ferie (Kommunen)

1. mar. Statstilskudd til vegbygging i skog (Kommunen)

1. apr. Investeringstilskudd til organisert beitebruk (for beitelag) (Behandles av kommunen, avgjøres av
 Fylkesmannen)

15. apr. SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket) (Kommunen)

15. jul. Tilskudd etter vinterskade på eng. Landbrukskontoret må varsles innen 15.6 (Kommunen)

20. aug. Produksjonstilskudd, herunder til husdyr, tilskudd til dyr på beite, areal- og 
 kulturlandskapstilskudd, tilskudd til økologisk husdyrprod. arealtilskudd økologisk
 landbruk, omleggingstilskudd til økologisk landbruk, driftstilskudd i melkeprod. driftstilskudd
 til spesialisert kjøttfeprod. (Kommunen)

1. okt. Tilskudd til generelle miljøtiltak herunder tilskudd til utsatt jordarbeiding, grassoner langs
 vassdrag og i vannveier, spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesong. (Kommunen)

1. okt. Statstilskudd til skogsbilveger (Kommunen)

20. okt. Tilskudd til beitelag (Fylkesmannen)

31. okt. Erstatning for avlingssvikt og erstatning for svikt i honningproduksjon (Kommunen)

1. nov. Erstatning for skader på husdyr drept av fredet rovvilt (Fylkesmannen)
 
1. des. Søknad om melkekvote på ku for nyetablering (SLF)
 Bygdeutviklingsmidler - tradisjonelt landbruk (Innovasjon Norge). Innmelding av prosjekter 
 til landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen.

31. des. Erstatning for katastrofetap i husdyrhold for tap av sau på beite (Kommunen)
 Varsle Landbrukskontoret så raskt som mulig.

Hele året Tidlig pensjon for jordbrukere (Kommunen)
 Tilskudd til avløsning v/sykdom mv. - frist 3 mnd. etter siste sykedag. (Kommunen)
 Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), herunder ungskogpleie. (Kommunen)



Les mer om vårt varesortiment på www.strandunikorn.no  
eller ta kontakt på vår ordretelefon 62 35 15 00.

Kvalitetsprodukter 
gir gode resultater

w
w
w
.d
m
t.n
o

– et selskap i Norgesfôrkjeden

2391 Moelv • Telefon: 62 35 15 00 • Faks: 62 35 15 55 • post@strandunikorn.no • www.strandunikorn.no

HØSTKORN 

En tidlig vår ser ut til å gi gode 
muligheter til å så høstkorn.
Vi har såkornet og sortene du 
trenger.

KRAFTFÔR 

Strand Unikorn tilbyr et stort utvalg 
av kraftfôr innen fjørfe, svin og 
drøvtyggere.

PLANTEVERN 

Strand Unikorn har utsalg av 
plantevern i Moelv og hos  
Haugsveen og Fjelstad i Stange.
Vi har attraktive rabatter basert på 
kjøpt volum.
Vi gjør vårt ytterste for å innfri 
dine forventninger til service og 
fl eksibilitet. 

Returadresse:
Landbrukskontoret i Ringsaker
Postboks 14, 2360 Rudshøgda


