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TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 2022 

Eidsvoll har fått bevilget 1 000 000 kr i tilskudd til drenering i 2022. Dette tilsvarer systematisk drenering av 

400 dekar (2 500 kr pr dekar i tilskudd fra 01.07.22). Søknadsfristen for tilskudd til drenering er fortløpende. 

Det er elektronisk søknad via altinn. 

FLOGHAVRE OG HØNSEHIRSE 

Floghavre og hønsehirse er to brysomme ugras i åker og eng. Når det gjelder floghavren har dette ugraset vært 

kjent lenge i Norge og det er som kjent en egen forskrift for floghavre med regler for bekjempelse av dette 

ugraset. Å legge igjen til eng, er den enkleste og sikreste metoden å bekjempe floghavre på. Jo flere år engen 

ligger, jo sikrere er vi på å bli kvitt floghavren. En annen mulighet er å dyrke fôrvekster (for eksempel raigras, 

fôrraps o.l.) som høstes før floghavren modnes. Ellers er luking og sprøyting bekjempelsesmetoder som 

benyttes. Ved luking er det viktig å fjerne hele planten for deretter å brenne den. Floghavrefrøet kan ligge 

opptil 15-20 år i jorda før det spirer. Man bør kontrollere åkeren flere ganger gjennom vekstsesongen, særlig 

der man vet at det er floghavre.  Hønsehirsen er et forholdsvis nytt ugras i Norge, men like fullt et vel så 

brysomt ugras som floghavren (mer brysomt).  Planten har små frø som lett «kliner seg sammen», slik at det 

for eksempel ved tresking fester seg lett for videre spredning. Disse frøene kan også ligge lenge i jorda før det 

spirer. Når det gjelder bekjempelse av dette ugraset, er luking en mulig metode, der det er overkommelige 

mengder av den. Fjerning av planten og brenning av denne er nødvendig.  I havre har vi ingen ugrasmiddel vi 

kan bruke. I bygg og hvete er Axial, Puma Extra, og Atribut Twin (kun hvete), aktuelle ugrasmiddel. Man vil 

gjerne vente med å sprøyte til mest mulig hønsehirse har spirt, men på den andre siden vil man ved for tett 

åker risikere å ikke treffe hønsehirsen godt nok. Om hønsehirsen først får etablert seg, får du et ugras som ikke 

går ut ved normal ugraskamp (dette på grunn av sein spiring). Les mer om hønsehirse her (brosjyre) 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                   Hønsehirse i byggåker.  →             Legg 

merke til frømengden pr aks. 

 

G u l l k o r n e t     

 
     Hønsehirse, særs mange frø pr aks.                                       Floghavre i hveteåker. 

mailto:post@eidsvoll.kommune.no
https://viken.nlr.no/files/documents/Viken/honsehirse-kokebok-3v3-2020.pdf


 
 

 

ALTERNATIVE ENERGIKILDER I LANDBRUKET                                                      
Med økende fokus på klimatiltak i landbruket og høye strømpriser har det blitt høyaktuelt med alternative og egen 

energiproduksjon innen landbruket. Både bioenergi, solceller og biogass er aktuelle kilder. For en del vil særlig 

solenergi være et bra alternativ for energiproduksjon lokalt på garden. Med dagens bygningsmasse på gårdsbruk er det 

betydelige takarealer som kan benyttes til formålet. 

Fordeler ved solenergi på gården kan være: 

• Forutsigbare og lavere energikostnader 

• Du øker verdien på gården din 

• Redusert CO2 avtrykk og bedret energiklasse 

på bygget 

• Du bidrar til en bærekraftig utvikling og et 

bedre miljø 

• En investering for framtida. 

For å få økonomi i solceller er det viktig å 

dimensjonere anlegget riktig. Det er mest lønnsomt å 

produsere strøm til eget forbruk.  Men med de 

strømprisene som er nå er det god økonomi også i å 

levere overskuddsstrøm. Som en tommelfingerregel 

kan vi si at det kan lønne seg å dimensjonere et anlegg 

slik at halvparten av strømbehovet gjennom året 

kommer fra solcelleanlegget.  

RUNDBALLEPLAST OG FORURENSING 
Landbruksplast er en fellesbetegnelse for ulike plasttyper som bonden bruker i hverdagen. De vanligste er 

rundballeplast, PP-sekk (sekker til gjødsel, såkorn og lignende), fiberduk, solfangerfolie og hard 

plastemballasje som kanner, plantebrett og kasser. Det forbrukes betydelige mengder plast i landbruket. 

Høyest mulig returandel for landbruksplast er svært viktig for næringas miljøavtrykk og omdømme. En vanlig 

resirkulerbar plast kan brukes 7-8 ganger før den går til forbrenning i fjernvarmeanlegg og avgir da samme 

mengde energi som den mengde olje man brukte innledningsvis for å lage plasten. Det har med andre ord ikke 

blitt borte noe energi på veien, den har bare blitt brukt mange ganger. 

 

Farget rundballeplast (rosa, blå etc.) kan leveres til returpunkt, men bør holdes adskilt fra annen rundballeplast 

ved levering. Årsaken er at den har andre bruksområder enn den vanlige rundballeplasten. Plasten kan bla. 

leveres på Esval Miljøpark (tlf 66 10 49 10, post@esval.no), Vormsund. Ta direkte kontakt med 

miljøstasjonen for flere detaljer. 

PERSONALENDRING VED LANDBRUKSKONTORET 
Anders Habberstad har sagt opp sin stilling ved landbrukskontoret. Det er ansatt ny skogbruksansvarlig fra 1. 

september 2022, Lars Hagen Haugsrud fra Vallset. Anders vil være innom kontoret ca 1 dag pr uke fram til 1. 

september for å ta unna det mest akutte oppgavene, slik at etterslepet blir minst mulig. Vi vil takke Anders for 

flott innsats i de 25 årene han ha vært ansatt på kontoret, og ønsker han lykke til i jobben som lærer på Hvam 

videregående skole fra høsten av. 

IKKE SLETT DITT FORETAK I ENHETSREGISTERET FOR TIDLIG 

Landbrukskontoret har i flere tilfeller oppdaget at gamle foretak ved overdragelse til ny bruker har slettet sitt 

foretak ved overdragelsestidspunktet. Det er viktig å være klar over følgende: I tilskuddsordninger i jordbruket 

vil utbetalingene være etterskuddsvis. Tilskuddene utbetales året etter eller flere år etter at det er søkt om 

tilskudd. Som eksempel på dette kan nevnes: Produksjonstilskudd i jordbruket; hvor siste søknadsfrist for året 

er 15. oktober, men utbetalingen av tilskuddet skjer i februar året etter. For RMP er utbetalingen i mars året 

etter søknadsåret. For alle investeringstilskudd i jordbruket, er fristen for å gjennomføre tiltakene 3 år etter at 

tilskuddet er innvilget. Det betyr at et gammelt foretak for eksempel kan ha søkt om tilskudd til drenering, og 

ennå ikke ha gjennomført det ved overdragelsestidspunktet. Men kan likevel få utbetalt tilskuddet flere år etter 

overdragelsen, forutsatt at tiltaket er gjennomført. Slettes foretaket vil man ikke få utbetalt tilskuddet, fordi 

alle data i forbindelse med utbetalingen er koblet til foretaket. Så: Slett ikke foretaket for tidlig! 

Vi ønsker alle en riktig god sommer ! 


