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Sjekk dieseltanken 

Halden kommune har de siste årene vært vitne til flere lekkasjer fra dieseltanker på gårdsbruk. Det er 

viktig å være klar over at den som har forårsaket forurensning er økonomisk og strafferettslig 

ansvarlig for hendelsen. Samtidig har forurenser plikt til å stanse, fjerne eller begrense virkningen av 

forurensningen. Dette følger av forurensningsloven § 7. Alle som lagrer diesel eller fyringsolje er 

underlagt krav til aktsomhet gjennom § 5 i forskrift om håndtering av farlig stoff. 

Landbrukseiendommer regnes her som en virksomhet, med alle de pliktene som følger med.  

Har du en diesel- eller oljetank stående vil vi oppfordre til å ta en sjekk av denne og kontrollere at det 

ikke er noen fare for lekkasje. Tenk også gjennom hvordan dere håndterer drivstoff og andre 

kjemikalier, og ha en plan for hva dere skal gjøre dersom uhellet er ute. Ved akutt forurensning 

kontaktes brannvesenet på tlf. 110. 

 

Forbud mot fyring med mineralolje. 

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av 

bygninger. Det var fra 01.01.20 forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i boliger og fra 1. januar 

2025 vil forskriften også omfatte driftsbygninger i landbruket. 

 

Brenning av hageavfall og søppel 

Det er lov å brenne tørt hageavfall som gress og kvist hele året på egen eiendom. Et annet alternativ 

er å bruke kompost. Ifølge forurensningsloven er alt annet avfall forbudt å brenne. Avfall kan leveres 

til gjenvinningsstasjonen på Rokke avfallsanlegg. 

Landbruksplast kan leveres vederlagsfritt til Rokke avfallsanlegg. 

 

Villsvin i Halden 

Halden kommune er den kommunen i Norge hvor det felles flest villsvin årlig. Kommunen har valgt å 

prioritere arbeid med kontroll av villsvinstammen, og vi starter nå et prosjektsamarbeid med det 

nasjonale «Villsvinprosjektet». Prosjektet skal innarbeide et rasjonelt system for oversikt over 

bestanden, spre kunnskap om effektiv jakt på villsvin, og legge grunneiersamarbeid om villsvin inn i 

elgvaldene (Villsvinvald). 

 

 

https://lovdata.no/lov/1981-03-13-6/§7
https://lovdata.no/forskrift/2009-06-08-602/§5
https://www.halden.kommune.no/tjenester/miljo-og-teknisk/renovasjon/rokke-avfallsanlegg-2/


Produksjonstilskudd 

Søknadsfristen for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 1 av søknaden- 

husdyrprodusenter) med telledato 1.mars gikk ut 15.mars. Det er fortsatt mulig å gjøre endringer i 

innsendt søknad til og med 29. mars.  

Hvert år er det krav til forvaltningen å kontrollere 10 % av søknadene. På grunn av pandemien og 

strenge restriksjoner i Viken blir det for denne søknadsomgangen utført dokumentkontroll. Vi tar 

kontakt med det enkelte foretak.  

 
Gjødslingsplan 
 
Vi minner også om gjødslingsplan skal utarbeides før hver vekstsesong. Manglende gjødselplan vil gi 
trekk i produksjonstilskuddet.  
 
Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig 
gjødslingsplan. For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv 
driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år til år, kan 
gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.  
Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer, jf. forskrift av 22. mars 
2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket.  

 
Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres 
analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.   
 
Landbrukskontoret har prøveesker, bestillingsskjemaer og jordbor til utlån. Ta kontakt for å avtale tid 
til henting.  Vi kan også hjelpe deg med å utarbeide gjødslingsplan. Ta kontakt med Vibeke Julsrud.  

 
 
Nye regionale miljøkrav utsatt til 2023 
 
Statsforvalteren har utarbeidet forslag til nye regionale miljøkrav og nye virkeområder i Oslo, 
Akershus og Østfold. Forskriften med virkeområder kommer på høring våren 2021. Kravene blir 
offentliggjort 01.01.2022, og trer i kraft fra og med 01.01.2023, samtidig som nytt regionalt 
miljøprogram. Gjeldende regionale miljøkrav med virkeområder gjelder frem til ny forskrift trer i 
kraft.  

 
Nye erosjonsrisikokart 
 
NIBIO har lansert nye erosjonsrisikokart i 2021. Statsforvalteren sin nettside kan du se endringer i 
erosjonsrisikoklasser i Oslo og Viken fra gammel til ny modell. I kartet kan du sammenligne ved hjelp 
av en swipe-funksjon i kartet. Her kan du søke opp din gård ved å bruke gårds -og bruksnummer. Her 
er det også mulighet å se endringer per kommune og per vannområde.  
 
 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord  
 
Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til 
drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1b02d99dafeb475e80cb06e99f03fb89


erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Tilskudd til drenering av jordbruksjord, 
avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2000 kr per dekar. Ved annen 
grøfting kan det gis 30 kr per løpemeter grøft begrenset oppad til 2000 kr per dekar. 
 
Det er ingen spesiell søknadsfrist – søknader behandles fortløpende. Søknadsskjema i Altinn. 
 

 
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket 

Kommunen har mottatt hele 13 SMIL-søknader og det er en god oppslutning. Vi har tildelt det vi har 

av midler og potten er derfor tom. Neste søknadsrunde er til høsten og fristen til å søke SMIL- midler 

er 1. september.  

 

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge melder om at årets ramme for IBU-midler er allerede tom og IN tar ikke imot flere 

søknader. Det anbefales derfor å ha søknaden klar i desember inneværende år for 

søknadsåret 2022. IN åpner søknadsomgangen fra 01.01. og søknadene behandles deretter 

fortløpende. 

 

Fugleinfluensa 

Det er påvist smittsom fugleinfluensa på ville fugler i Norge. Viruset smitter lett mellom fugl. 

Risikoen for smitte til mennesker vurderes som lav. Hold alle fjørfe innendørs eller under tett 

tak og registrer hos Mattilsynet om du har høns, ender, gjess, brevduer eller andre fjørfe.  

 

 

 

 

Egg forbruk i påsken 

Egg er et av de største norske symbolene på påsken og i påskehøytiden dobles forbruket av egg i 

Norge. Da spiser vi ca. 27 millioner egg i løpet av de 5 påskedagene fra skjærtorsdag til 2. påskedag. 

Det vil si at hver nordmann spiser 1 egg hver påskedag (Kilde: Matprat). 

På grunn av pandemien blir det kanskje ikke så mange rundt bordet denne påsken heller, men det 

går da an å kose seg med lammestek, påskeegg og appelsiner for det. Få gjester betyr mer til deg       

Vi ønsker dere en riktig god påske! 

 

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

