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SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING 

2018-  FREMDELES MIDLER IGJEN 
Det er for 2018 bevilget 1 416 784 kr til tilskudd til 

drenering av jordbruksjord i Eidsvoll fra fylkesmannen, 

dette tilsvarer tilskudd til systematisk drenering av ca 700 

daa.  Det er enda midler igjen (ca 1 mill. kr) for 2018. 

Dreneringstiltak kan være systematisk drenering eller 

usystematisk drenering. Arealene det søkes 

dreneringstilskudd for, skal være tidligere drenert og/ eller 

planert. Til søknaden om tilskudd til drenering skal det 

vedlegges kart som viser planlagt drenering med 

hovedgrøfter, sidegrøfter og utløp.  Det skal vedlegges 

miljøerklæring, dvs. skjema for avklaring i forhold til 

eventuelle miljømessige konsekvenser av dreneringa.  

 

Tilskuddssatsene i 2018 er som i siste halvår av  2017, dvs. 2000 kr pr daa ved systematisk drenering 

eller 30 kr pr m grøft ved usystematisk drenering. 

Søknadene behandles fortløpende, men siste frist for 2018 er 1. november. Søknadsskjema med 

miljøerklæring kan lastes ned fra skjemasiden på landbruksdirektoratets hjemmeside, eller ved å kontakte 

landbruksavdelingen. Vi vet at behovet for dreneringstiltak i Eidsvoll fremdeles er betydelige. 

 

BEITESLIPP OG GJERDING- SE ETTER GJERDER MOT UTMARK OG LUKK 

GRINDER ! 
Vi er nå i den  tida da sau, storfè og hest slippes på beite, 

det være seg beite på utmark eller innmark. Uansett er det 

viktig at gjerdene er i orden før dyra slippes ut. Det er 

spesielt manglende gjerding mot utmark som kan være et 

tilbakevendende problem. I følge gjerdelovens § 7 heter 

det:  

Gjerde som er der frå før, må ikkje leggjast ned utan 

vedlikehaldskostnaden er større enn nytta for båe 

eigedomane under eitt. 

 

Ofte gjelder gamle avtaler om gjerding mellom naboer, slik at èn nabo har gjerdinga fram til et punkt og 

den andre naboen har resten  (for eksempel èn halvpart hver). I slike tilfeller gjelder gjerdeavtalen foran 

gjerdeloven med mindre gjerdeavtalen sies opp eller er sagt opp. 

Noen har også dugnad på gjerdinga på hele den tilgrensende strekningen, og deler kostnadene med 

gjerdinga mellom seg. Uansett er det viktig at gjerdet holdes i god stand. Et gjerde står ofte i grenselinja 

mellom to eiendommer og er således viktig for begge eiendommene av den grunn. Et tydelig 

«grensemerke» altså. I slike tilfeller kan en argumentere med at nytteverdien for begge eiendommer 

sammenlagt er større enn vedlikeholdskostnaden. Se etter gjerder og lukk grinder, så slipper vi at 

beitedyra kommer ned på innmarka og veger i beitesesongen. 
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SKOGFOND 
Vi minner om noen av de skogkultiveringstiltakene som skogfondet 

kan benyttes til.  

 Planting 

 Avstandsregulering 

 Markberedning 

 Vedlikehold av skogsbilveg 

Dersom tiltaket skal dekkes av  skogfondet må fakturaen 

underskrives og det må spesifiseres om fakturaen skal trekkes av 

skogfondet eller refunderes, dvs. at fakturaen allerede er betalt av 

skogeier. I tillegg skal det fylles ut et kombinert skjema for utbetaling fra skogfond og søknad om 

tilskudd til skogkultur. På dette skjemaet registreres det hvilke (-n) type skogkulturtiltak som er gjort. 

Skjemaet skal signeres. Skjemaet (kalt LDIR-909) kan fås på landbrukskontoret eller lastes ned fra 

Landbruksdirektoratets skjemaside, lenke: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema/_attachment/29999?_ts=15b9f1b4ff8&dow

nload=true 

 

FLOGHAVRE  - HUSK Å KONTROLLERE 

ÅKEREN GJENNOM  HELE VEKSTSESONGEN 
Det er fremdeles alt for mange landbrukseiendommer i Eidsvoll 

som har floghavre. 

 

Etter forskrift om floghavre § 6 skal du som driftsansvarlig for 

en landbrukseiendom, sørge for årlig floghavrekontroll på all 

dyrket jord unntatt flerårig eng. Ved kjennskap til eller mistanke 

om floghavre, skal du straks melde fra til kommunen, jf. § 3. 

Meldingen skal følges av en planteprøve og registreringsskjema 

ved funn av floghavre, som landbrukskontoret i kommunen skal 

videresende til Kimen Såvarelaboratoriet AS for diagnostisering. 

 

Eier, når dette er en annen enn driftsansvarlig, kan også melde fra om mistenkelige planter. I slike tilfelle 

er det avgjørende at det ved innsending av planteprøven opplyses om hvem som er driftsansvarlig.  

Dette fordi det er den driftsansvarlige som i henhold til forskriften er pålagt plikt til å bekjempe 

floghavren mm. 

 

Forskrift om floghavre § 7 stiller krav om at du som driftsansvarlig bekjemper floghavre på hele 

eiendommen. På areal som grenser mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier, skal du 

holde et 20 meter bredt belte helt fritt for frøbærende floghavreplanter. Også arealer som er utsatt for 

flom, skal du holde frie for frøbærende floghavreplanter. Luket floghavre må du destruere slik at 

floghavren ikke kan spres. 

 

Ved alvorlige brudd på floghavreforskriften,  kan kommunen i henhold til forskrift om 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 11, avkorte hele eller deler av arealtilskuddet for hele 

driftsenheten. 

 

Tiltak mot floghavre 

De tiltak som her nevnes er delvis forskriftsfestede plikter, men inneholder også andre, gode råd for å 

redusere risikoen for å spre planta. Forskrift om floghavre finner du på lovdata: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752?q=floghavre 

 
 

 

 

 

 

Forebyggende tiltak 

-  Kontroller åkeren systematisk minst annenhver uke mellom skyting og tresking. Frø kan spire fra ulik  

dybde, slik at plantene utvikles til ulik tid. 

 - Skurtreskere, halmpresser og andre landbruksmaskiner og utstyr som flyttes mellom landbrukseiendommer, må du 

rengjøre grundig før du tar dem i bruk på nytt, jfr. § 9. 

 - Når korn, erter, ubehandlet halm eller andre produkter som kan inneholde floghavre, transporteres med bil eller i 

traktortilhenger, skal dette skje på en slik måte at spill ikke skal forekomme, jfr. § 10. Tett bunn og tildekket lass er 

gode tiltak for å oppnå dette. 
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