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Drøvtyggere som slippes på beite får ofte i seg for lite 

 mineraler. Sau og geit som får mindre enn ca. 400 gram 

kraftfôr pr. dyr. pr. dag, og ungdyr, sinkyr,  ammekyr og alle 

melkekyr som får mindre enn ca 3 kg kraftfôr pr. dyr pr. 

dag, bør få fri tilgang til  Pluss Multitilskudd Appetitt eller 

Pluss VM-blokk på beite. Dette vil vikre positivt på dyras 

 fruktbarhet,  trivsel og produksjon. For å redusere faren 

for graskrampe hos kyr, kan det i tillegg være gunstig å gi 

Pluss Multitilskudd Mg-rik noen uker før beiteslipp. Det er 

 vanligvis svært lite salt i beitegras. Dyr som ikke får annet 

mineraltilskudd på beite bør ha fri tilgang til  

Pluss Saltslikkestein. Pluss tilskuddsfôr er en 

billig  forsikring mot mangler og  sykdommer, 

og du kan spare penger både på medisiner og 

veterinær.  Bønder som 

bruker Pluss går oftere i 

pluss, enkelt og greit.

Beiteslipp!

Pluss Saltslikkestein

billig  forsikring mot mangler og  sykdommer, 

og du kan spare penger både på medisiner og 

veterinær.  Bønder som 

bruker Pluss går oftere i 

pluss, enkelt og greit.

Pluss VM-blokk

Nordåsvegen 961, 2387 Brumunddal
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Vårens vakreste

            Av ChristL KVam
 regiondirektør i NHO Innlandet

Våren kommer ikke først i Biri Øverbygd. Snø-

fonnene på nordsiden av huset pleier vanligvis 

å holde til rundt 17. mai og er fine å ha for å 

rense støvlene fri for sauemøkk på veg opp på 

trammen. Turen mellom huset og fjøset blir 

mange, til tross for videoovervåking og at det 

kommer ett nytt kamera for hvert år. (Min bed-

re halvdel har stor tro på teknologiens evne til 

å løse utfordringer.)

De første turene i lamminga går på fast snø-

dekke, så går turene på natta hvor søla har 

frosset på og kattugla tuter, til at de siste turene 

går tidlig en maimorgen. Da tar vi turen for å 

se etter den siste søya- og forbanner oss på at 

neste år skal væren tas i fra før, uansett hvor 

grom søya er! 

Livet som sauebonde og regiondirektør for 

innlandsbedrifter er spennende og mangfol-

dig. Kjennskapen og muligheten til å erfare 

de ulike utfordringene som ligger i landbruk, 

skogbruk og industri samt servicenæringene 

gjør meg privilegert- og forhåpentligvis til en 

bedre regiondirektør. Jeg ser klart sammen-

hengen i de utfordringene vi har i vår region 

– helt uavhengig av hvilken næring man tilhø-

rer. Skog, jordbruk, industri og service deler 

mange av de samme utfordringene. Vekst er 

avhengig av kompetanse og kapital. Presset 

fra en voksende oljeavhengig økonomi, hvor vi 

stort sett ikke deltar, fører til manglende tilgang 

på kvalifisert arbeidskraft og til at investerings-

midlene trekkes bort fra innlandsregioner og 

ut til kysten. Under disse forutsetningene skal 

vi her på Innlandet skape lønnsomme og frem-

tidsrettede virksomheter. Det klarer vi, men 

det er mer utfordrende her enn i mange andre 

deler av landet akkurat nå.

Verdikjeden knyttet til matproduksjon er den 

eneste komplette verdikjeden vi har i Norge, 

og i vår egen region. Kjeden fra bondens ar-

beid til forbrukerens middagsbord er svært 

viktig for Innlandets verdiskaping og for sys-

selsettingen. Totalt sett, når vi regner direkte 

og indirekte arbeidsplasser tilknyttet skog og 

jordbruk, står dette for ca. 20 000 arbeidsplas-

ser i vår region. Dette er flere mennesker enn 

de som jobber i tradisjonell industri i regionen. 

En arbeidsplass i jordbruket gir grunnlag for 2 

arbeidsplasser tilknyttet produksjonen, mens 

en arbeidsplass i skogbruket har en såkalt mul-

tiplikatoreffekt på ca. 4. Det siste viser hvor 

viktig skogen er for vår region og hvor sårbare 

vi er for endringer i denne verdikjeden. Vi av-

virker i vår region over 40 % av all skog som 

avvirkes i Norge. 

Både primærproduksjonen og arbeidsplas-

sene den bringer med seg er helt sentral i 

hvordan innlandssamfunnet utvikler seg. Vår 

attraksjonskraft som bo - og arbeidsregion er 

avhengig av levedyktige lokalsamfunn. I dette 

ligger både en urbanisering av småbyene våre, 

men også å opprettholde kvaliteten i bygdene 

med levende kulturliv og aktivt friluftsliv. For 

å få til dette må vi hegne om de kvaliteter et 

aktivt jordbruk og skogbruk bringer med seg 

av arbeidsplasser og verdiskaping. Uten denne 

verdiskapingen mister regionen den muskel-

kraften som skal til for å tilby sine innbyggere 

for eksempel gode skole - og helsetjenester- 

og faren for avfolking og forgubbing øker. Jeg 

opplever noen ganger at dette perspektivet 

blir borte i jaget etter billige matprodukter og 

svenskehandel.

Innlandet, Hedmark og Oppland, bør ha som 

ambisjon å bli Matregion nr. 1 i Norge. Vi har 

alt som skal til av ressurser og rike kompe-

tansemiljøer fra genetikk til gane. Vi har flott 

bedrifter inne skogbruk og treforedling og 

vi har ”grønt karbon” i massevis. Vi har også 

industrimiljøer med unik kunnskap om rasjo-

nelle produksjonsmetoder og unike teknolo-

giløsninger. Jeg synes det er spennende å se 

samarbeidsprosjekter mellom NCE på Raufoss 

og bønder på Toten om bruk av LEAN i land-

bruket. Vi trenger flere samarbeidsprosjekter 

hvor vi jobber på tvers av bransjer og sekto-

rer for å lære av hverandre og for sammen  

å ta 1. plassen i kåringen av landets beste  

matregion. 

Så tilbake til den praktiske utfordringen av 

dobbeltrollen som regiondirektør og sauebon-

de, og den hektiske våren hvor begge jobber 

skal utøves uten at døgnet har flere timer. Ut-

slaget kommer for eksempel i form av en SMS 

fra din bedre halvdel en formiddag på jobben: 

”takk for en fantastisk natt! ” og du vet at det 

eneste dette betyr er at han har sovet hele nat-

ten, mens du har hatt fjøsstellet. 

 

Fortsatt god sommer!
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Ansatte på Hedmarken Landbrukskontor; 
fv. Johannes Ingvoldstad, Arild Wennersgaard, 
Guro Alderslyst, Anton Tøsti, Stein Enger, Erik Holmen. 
Foran; Anne Holen og Anne Hval. 

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

hedmarKeN LaNdbruKsKoNtor
internettsider: www.blæstad.no www.løten.kommune.no 
www.stange.kommune.no www.hamar.kommune.no

(Hamar, Stange, Løten) 
Sentralbord tlf. 62 53 30 50
Postadresse: Hedmarken Landbrukskontor
Stange kommune, Boks 214  - 2336 Stange

Stein Enger 62 56 24 26 
stein.enger@stange.kommune.no  

Karl Owren 62 56 24 22 
karl.owren@stange.kommune.no 

Guro T. Alderslyst 62 56 24 28 
guro.alderslyst@stange.kommune.no 

Johannes Ingvoldstad 62 56 24 24 
johannes.ingvoldstad@stange.kommune.no

Erik Holmen 62 56 24 25 
erik.holmen@stange.kommune.no 

Arild Wennersgaard 62 56 24 27 
abw@stange.kommune.no 

Anne Holen 62 56 24 21 
anne.holen@stange.kommune.no 

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

Anton Tøsti 62 56 24 23 
anton.tosti@stange.kommune.no 

LaNdbruKsKoNtoret i 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.  

Andreas Karlsen 62 33 55 60 
andreas.karlsen@ringsaker.kommune.no

Stein Inge Wien 62 33 55 63 
stein.inge.wien@ringsaker.kommune.no

Finn Sønsteby 62 33 55 64 
finn.sonsteby@ringsaker.kommune.no

Odd Willy Sandbakken 62 33 55 65
odd.w.sandbakken@ringsaker.kommune.no 

Gerd Lodden Solberg 62 33 55 66
gerd.lodden.solberg@ringsaker.kommune.no

Ole Fredrik Dæhli 62 33 55 67 
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

LANDBRUKSKONTORENE
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PORTRETTET

K
atrine og Amund Aalstad fi kk konsesjon på gården Møys-
tad i Vang høsten 2010. De satte umiddelbart i gang med 
å oppfylle en av drømmene sine. Og i dag har de en vel-
fungerende kafé- og cateringbedrift med base på Møystad. 

Kafeen og den vesle kolonialen fremstår som svært innbydende med 
fl otte, kvalitetsprodukter i kolonialen og smakfulle menyer i kafeen. 
På Møystad har de også ulike arrangementer som ”Våronn for byfolk”, 
”Bondepub” og motevisning. På lørdager kan barna delta i stell av 
både høner, griser, geiter og dexter kalver. Det er ikke alltid at Kathri-
ne og Amunds egne barn synes det er like gøy å ”dele på” dyra sine, 
men på sikt kan det jo hende at det er en av dem som blir omviseren.
Møystad Gård er et kjent navn og sted for de fl este innen landbruket 
på hedmarken. Dette fordi gården har en lang historie som forsøks-
gård, og det er fremdeles forsøksfelter på Møystad. Fra og med i år 
overtar Aalstad selv driften av største delen av gårdens 225 daa dyrka 
mark. Møystad har vært arena for ulike forsøk, - også på frukt og 
bær. Med dette i tankene har Aalstad gått innfor å etablere en opp-
levelseshage. Dette er et samarbeid med Norsk genressurssenter og 
Bioforsk. Opplevelseshagen skal ta vare på plantearven hva gjelder 
blant annet rabarbra, solbær, innlandssorter av epler og plommer 
med mer.  Opplevelseshagen skal være et sted der forskningshistorie 
formidles, du kan smake på solbær og rips og se noe av det som bi-
drar til mangfoldet i matfatet. Alt som vokser i hagen vil bli benyttet på 
kjøkkenet på Møystad, bortsett fra det som vokser i kjøkkenhagene 
som er leid ut. Dette er en ordning som innebærer at du leier en 
parsell som er ferdig til såing. Du må luke og tynne selv, men vanning 
inngår i leien. På Møystad har de også en gartner som kommer en 
gang i uka, og som kjøkkenhageleier kan du selvsagt også leie henne 
for råd og veiledning.

Katrine og Amund er genuint opptatt av mat og råvarer. De ønsker å 
bidra til å formidle hva matproduksjon er, og mulighetene for mang-
fold som fi ns når det gjelder gode råvarer. De vil så langt det er mulig 
følge ideologien om permakultur. Det var opprinnelig en forkortelse 
for «Permanent Agriculture» (Permanent Jordbruk), men utvidet seg 
fort til å bli brukt mer helhetlig innenfor et videre spekter av sam-
menhengende faktorer. Dermed ble det kalt «Permanent Culture» 
(Permanent Kultur). Dette er en mer permanent jordbruksform hvor 
en designer et økosystem som skal jobbe for deg som dyrker. Det 
skal ikke tilføres kunstgjødsel, sprøytemidler etc. men en utnytter 
naturens egen måte å jobbe på. Dette innebærer for eksempel tilret-
telegging av leplantinger, utnyttelse av naturlige bekker og lignende. 
Selve dyrkingen foregår i opphøyde såbedd hvor en ofte har kvist o.l i 
bunnen, så kommer matjorda som en sår i på toppen. Permakultur er 
ikke en dyrkningsmetode som innebærer at en skal slite så mye som 
mulig og ”tilbake til hest og kjerre”, men et bærekraftig system som 
utnytter både dagens kunnskap og teknologi. Dette er en forholdsvis 
”ny ideologi” i vårt område, og etter det Hedmarken landbrukskontor 
kjenner til er det ingen som driver større landbrukseiendommer på 
hedmarken på denne måten.
Amund Aalstad er oppvokst på en annen gård i Vang, og har dermed 
fått landbruket inn med morsmelka. Han er ikke redd for å utfordre 
rådende holdninger innenfor landbruket, og tar gjerne en diskusjon. 
Både han og Katrine verdsetter i aller høyeste grad bondens arbeid 
og synes det er svært hyggelig at fl ertallet av bøndene i nærområdet 
har vært innom kafeen deres på Møystad.

Møystad gård

            Av guro aLdersLyst
    Hedmarken landbrukskontor 

Katrine og Amund Aalstad på Møystad Gård tilbyr kortreiste matopplevelser til cateringkunder, 
til gjester i gårdens kafe og til gjestebud i gårdens saler. Råvarene hentes helst på gården, men 
også fra andre produsenter i Hedmark. Hele familien kan komme og ta del i en den unik dyre- 

og planteproduksjon på gården og etter hvert ta en tur i en helt spesiell opplevelseshage.  

Foto: Guro Alderslyst
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 Steinar Lier, Hedmark Landbruksrådgiving

D
et er en økende interesse for om-
legging fra melkeproduksjon til 
kjøttfeproduksjon. Det siste 10-
året er antall melkekyr i Norge 

redusert med 25 %, mens antall ammekyr er 
doblet.  Denne tendensen er også tydelig i 
Ringsaker.  Antallet kjøttfebesetninger øker 
og dermed også interessen for å slippe et 
stadig økende antall kjøttfe på utmarksbeite i 
allmenningene og Pihl AS.

Allmenningene og Pihl AS har ønsket en 
vurdering av bærekraften i dette - hvilke kon-
sekvenser dette kan ha både for granforyn-
gelsen og for tilhold og beiteforholdene for 
elgen.  For å sikre en mest mulig objektiv og 
fagmessig vurdering, har Bioforsk ved Insti-
tutt for Naturforvaltning ved UMB (tidligere 
NLH) vært engasjert med Olav Hjeljord og 
Hilde K. Wam som prosjektansvarlige.  Biolo-
gen Trond Histøl med betydelig felterfaring, 
gjennomførte høsten 2012 feltundersøkel-
ser i allmenningene Furnes, Nes, Veldre og 
Ringsaker, og i Pihl AS. I alt 56 hogstflater/
plantefelt innenfor og utenfor sperregjerdet 
ble taksert. Rapporten fra dette arbeidet 
ble ferdig utpå vårparten 2013 og ble pre-

sentert i et møte med representanter for 
beitebrukerne og Landbrukskontoret 22. 
mai.  Rapportens hovedkonklusjoner gjengis 
her: (Rapporten kan fås tilsendt ved å kon-
takte almenningen og  Landbrukskontoret  
i Ringsaker.) 
Det tas i dag ut like mange fórenheter av 
storfe som av sau på utmarksbeite. Et grovt 
anslag for beitemessig bæreevne i området 
er 1000 kg levendevekt/daa (ved 30 % av-
beiting av vegetasjonen). Dyretettheten på 
hogstflatene tilsier at dagens samlede bei-
tetrykk er noe høyere enn dette, først og 
fremst pga. antall storfe.

Områdebruk og adferd for kjøttfe på ut-
marksbeite er annerledes enn det som tidli-
gere var typiske for husdyr på beite.  Kjøttfe 
ser jevnt over ut til å ha mer utpreget flokk-
instinkt og holder seg samlet i større flokker, 
mens dyr av melkekurase sprer seg mer i 
terrenget.  Kjøttfeets bruk av terrenget blir 
derfor mer intensivt og mer spesifikt lokali-
sert.  Med intensiv bruk, kan humuslaget bli 
svært opptråkket og mineraljorda og plante-
røttene eksponert. Slike «forstyrrelser» fra 
tråkk skaper problemer for skogbruket med 
hensyn til foryngelse av arealene.  Plantene 
kan knekke, bli bøyd eller få inngangssår for 
sopp og insekter. 

Andel skadde granplanter er betydelig høy-
ere innenfor enn utenfor sperregjerdet. 

Skadeandelen øker med tetthet av storfe 
på flata, men ikke med tetthet av sau. På de 
mest utsatte flatene er fire av fem planter 
skadd. Det er i tillegg funnet en klar tendens 
til at antall granplanter er lavere innenfor enn 
utenfor sperregjerdet, til tross for betydelig 
suppleringsplanting. Reduksjonen i treantall 
innenfor skyldes tilstedeværelsen av kjøttfe. 
Det reduserte treantallet og skadeandelen på 
granforyngelsen innenfor sperregjerdet er 
så omfattende at det må regnes som gene-
relt vanskelig å forynge arealene og stedvis 
vanskelig å oppnå normal kvalitet på gjen-
stående skog.  En høy andel utgåtte planter 
påvirker de gjenværende plantene. Den opp-
voksende skogen blir for glissen.  Kvistbildet 
og avsmalningen blir ugunstig og skogen får 
redusert kvalitet og verdi.  Dagens tetthet av 
storfe vanskeliggjør derfor skogforyngelsen i 
området, til dels betydelig i enkelte områder. 
Innenfor sperregjerdet er antall lauvtrær 
bare 1/3 av antallet utenfor gjerdet.  Lauv-
trærne innenfor gjerdet er også hardere 
beitet enn lauvtrærne utenfor.  Det ble påvist 
seks ganger mer elgmøkk/daa utenfor sper-
regjerdet som innenfor.  Dette skyldes med 
stor sannsynlighet det lave beitetilbudet for 
elgen innenfor gjerdet.

Eventuelle konsekvenser av rapporten vil bli 
diskutert i allmenningenes og Pihls styrer, i 
Samarbeidsutvalget og med beitebrukerne 
og Landbrukskontoret.

Økende beitebruk av kjøttfe 
i utmark – effekter på granforyngelse og elgbeite

            Av terje uggeN
    Bestyrer, Veldre Almenning

Foto: Fylkesmannen i Hedmark
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R
ingsaker landbrukskontor og Hed-
marken Landbrukskontor har invi-
tert alle med melkekvote til å delta 
i prosjektet ”Veivalg for melkepro-

dusenter på Hedmarken mot 2015”.  Pro-
sjektet fortsetter ut 2013 og med mulighet 
for å delta på individuell rådgiving, fagtur og 
temasamling. 
Formålet med prosjektet er å opprettholde 
og øke melkeproduksjonen på Hedmarken. 
Prosjektet skal fokusere på de ressurser og 
muligheter som er knytta til gården. Vi øn-
sker også at prosjektet skal være med på å 
øke optimismen hos produsentene og inter-
esse for næringa. Målet er at rekrutteringen 
styrkes og at produksjonen opprettholdes og 
gjerne økes. Det skal bli spennende å se om 
Hedmarken klarer å ta sin del med å nå målet 
om økt matproduksjonen.

temasamLiNger Vi har gjennomført 6te-
masamlinger med ulik vinkling på melkepro-

duksjon: marked, endringsprosesser, funk-
sjonelle bygg, logistikk i fjøset, økonomi og 
muligheter m.m. 
Til høsten igjen ønsker vi å invitere til samlin-
ger med fokus på dagsaktulle temaer.

iNdiVidueLL rådgiViNg  Til sammen har 
38 gårdbrukere med melkekvote benyt-
tet muligheten til å få individuell veiledning 
innen veivalg eller bygningsrådgiving. Noen 
har også benyttet begge mulighetene. Det 
er fortsatt mulig å melde seg på bolken med 
individuell rådgiving. 

”KLar tiL byggestart”  For dere som har 
planer om å bygge om driftsbygningen for 
melkeproduksjon, bygge på eller bygge nytt,
er det ofte interessant å se på ulike løsnin-
ger. Prosjektet kan tilby gårdsbesøk med Ti-
nerådgiver på Jæren eller i Trøndelag. Turen 
organiseres i grupper på 3-4 brukere som 
har tilnærmet samme behov. Tinerådgivere 
på Jæren og i Trøndelag vil være guider for 
en dag og sette opp et program med besøk 
i ulike fjøs. 
Videre oppfølging tilbys i regi av Hedmark 
landbruksrådgiving som vil gi veiledning i 
grupper rundt prosessen med innhenting 

av kostnadsoverslag, vurdering av tegninger 
m.m. Arbeidet i disse gruppene vil foregå i 
perioden september - november 2013.

spørresKjema I forbindelse med sluttfø-
ring av prosjektet ønsker vi å få en tilbake-
melding fra dere melkeprodusenter, og vi 
kommer derfor til å sende ut et enkelt spør-
reskjema.  Vi ønsker å høre hva du synes om 
prosjektet med temasamlingene og den in-
dividuelle rådgivingen, og ikke minst hvilke 
framtidsutsikter du/dere har for melkepro-
duksjon på gården. Vi tar også imot innspill 
på temaer til høstens samlinger m.m.
Aktuell nettside: www.folkefjoset.no som er 
prosjekt gjennomført i Rogaland og i Trøn-
delag.    
Kontaktperson for prosjektet ”Veivalg for 
melkeprodusenter på Hedmarken mot 2015” 
er Gerd L. Solberg, e-post gls@ringsaker.
kommune.no eller du kan ringe til 
Ringsaker Landbrukskontor telefonnummer 
62 33 55 66/60. 

Informasjon om 

melkeprosjektet
            Av  gerd LoddeN soLberg,
Ringsaker landbrukskontor

Foto: Andreas Karlsen
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H
ensikten med dette prosjektet 
er å øke kompetanse og inter-
esse for næringa slik at lønn-
somhet og rekruttering kan 

økes. Regionen preges av godt fagmiljø 
og gode beiteressurser og det er stor un-
derdekning av kvalitetslam i markedet. 

Matmeldinga legger grunnlag (Meld. St. 9, 
2011-2012)for økt matproduksjon. 
Styringsgruppa er sammensatt av represen-
tanter av sauebønder, Nortura og landbruks-
kontorene i regionen. Prosjektet er godt i 
gang og vi har avholdt 4 møter. Interessen 
for økonomisk sauehold har vært stor og vi 
har registrert godt oppmøte og engasjement 
på møtene. Vi har igjen fagtur med besøk av 
aktuelle sauefjøs og møte om lønnsomhet i 
saueholdet. Dette er planlagt avholdt utover 
høsten. 

Det er fortsatt mulighet for å bestille individu-
ell rådgivning med besøk på egen gård med 
vurdering av muligheter i eget driftsopplegg. 
Likeledes kan en bestille bygningsteknisk bi-
stand i eget fjøs. Begge tilbudene koster kr 
500,-/stk. og er subsidiert av prosjektmidler. 
En trenger ikke å ha begynt med sau for å 
bestille veiledning og få vurdering av mulig 
driftsopplegg og bygningsmasse. 
Påmelding på tlf. 62 33 55 60 eller 
gls@ringsaker.kommune.no

HUSDyR

   Prosjekt 
Økonomisk sauehold 2013   

H
edmarken Landbrukskontor og 
Landbrukskontoret i Ringsaker 
har høsten 2012 og etterjulsvin-
teren 2013 kjørt et prosjekt rettet 

mot storfekjøttproduksjon. Prosjektet kom i 
stand  som en følge av mangelen på norsk-
produsert storfekjøtt, behov for utnyttelse 
av utmarksbeiteressursene og ønske om 
generell næringsutvikling innen det lokale 

jordbruket. Målgruppa for prosjektet er både 
eksisterende storfekjøttprodusenter og po-
tensielle. 
Det har vært avholdt fi re møter med ulike 
tema. På hvert av møtene har det vært mel-
lom 55 og 65 deltagere. Vi arrangerte også 
en busstur med 30 glade deltagere, hvor vi 
rundt i nærområdet og så på ulike fjøsløsnin-
ger for storfe.
Nå er vi inne i fase to av prosjektet, som er 
en individuell rådgivningsfase. Deltagerne 
har meldt seg på enten en byggeteknisk vei-
ledningsdel som utføres av Hedmark Land-
bruksrådgivning, eller en mer generell del 
som skal bidra til optimalisering av drifta.

Denne rådgivningen utføres av Nortura.  For 
den individuelle rådgivningen må deltagerne 
betale en liten egenandel. Til høsten setter vi 
opp et møte med tema helse hos storfe, som 
er et viktig tema innen denne produksjonen.
Som arrangører synes vi det er utrolig artig 
at så mange har fulgt møteserien, og at det 
var et riktig prosjekt akkurat nå. I kjølevan-
net av prosjektet ser vi også at det kommer til 
både nye storfekjøttprodusenter, og at noen 
ønsker å utvide den produksjonen de har.
 Vi ønsker alle storfeprodusenter lykke til 
med beitesesongen og ønsker velkommen til 
helsemøte høsten 2013.

Storfekjøttprosjektet

            Av guro aLdersLyst
    Hedmarken landbrukskontor 

            Av oLe FredriK dÆhLi
      Ringsaker landbrukskontor

Foto: Andreas Karlsen
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Melding om streifulv. Foto Lena Maurdalen. DNA. Sportegn fra bjørn i forbindelse med 
skadesak. Foto SNO

Beitesesongen 2013   
 

D
a har våren kommet også her jeg 
sitter i Folldal, og i deres region 
har det jo vært vår lenge. 
Jeg jobber som koordinator for 

rovviltarbeidet i Statens naturoppsyn (SNO) 
i Hedmark, og har med det ansvaret for gjen-
nomføring av bestandsregistrering av store 
rovdyr, skadedokumentasjon på bufe mis-
tenkt tatt av store rovdyr, og fagansvaret for 
rovviltkontaktene i Hedmark og den jobben 
de gjør.
 
hvordan ser det nå ut foran beitesesongen 
2013?
SNO jobber etter instrukser, og alle våre data 
blir levert til Rovdata som bearbeider data-
ene og leverer statusrapporter. Fra første 
snøen om høsten sporer vi på meldinger om 
familiegrupper gaupe i forhold til ynglinger. 
Olaf Tørudbakken, Rune Bjørnstad og Er-
ling Ness har sporet i vinter i regionen, og 
det ser ut til at gaupebestanden som gikk 
ned litt sist vinter fortsatt er på samme nivå. 
Det er nok forskjeller i regionen, og det ser 
ut som at Ringsaker har en stabil gaupetra-
fi kk og at Åmot, Elverum, Stange og Hamar 
har mindre sporaktivitet etter familiegruppe. 
Når det gjelder jerv så er vi ute i perioden 

februar til mai og leiter etter jervaktivitet som 
yngleplasser og møkk for DNA-analyse. Det 
er funnet større jervtrafi kk de to siste årene 
i regionen, og vi har to steder som skal un-
dersøkes nærmere i forhold til mulig yngle-
plasser. Disse ligger i kommunene Øyer og 
Stor-Elvdal. 
Det ble felt en jerv i Løten på lisensfelling i 
vinter. Vi ser at jerven kommer lenger sør-
over i fylket for hvert år. Det ble også funnet 
en død jerv i Åsnes nå i vår.  Det var store 
skader fra bjørn i 2012. Det ble felt to bjør-
ner. En på skadefelling og en under lisen-
sjakta. Det er på fl ere steder i vår registrert 
bjørneaktivitet i regionen. DN har ikke satt i 
gang noe forsøk på uttak denne våren. 
Når det gjelder ulv så kan alt skje. Det er 
mange ungdyr som nå farter ut på egenhånd. 
Det er allerede registrert ulv i Vang, og det 
er ulveobservasjoner sørover og nordover. 
Hvor mange individ det er snakk om er usik-
kert. Vi forsøker å samle fl est mulig prøver 
for DNA-analyse etter jerv, bjørn og ulv, da 
dette er den beste redskapen for å si noe om 
antall og individet. Dette kan alle være med 
og bidra til. Meld fra til lokal rovviltkontakt 
både om observasjon av store rovdyr eller 
sportegn etter dem. 

Jeg tror dere som har vært med på dette før 
veit at det kommer til og bli skader av rovdyr, 
og hvor de kommer. Når det gjelder jerv vil 
trolig denne påvirke områdene lengst nord 
i regionen. 
Her gjelder det og ta turen dit sauen beiter. 
Se og høre etter kråkefugl som kan oppholde 
seg ved kadaver. Hund er ett bra hjelpemid-
del for å fi nne kadaver. Det er viktig å dekke 
til kadaveret når en fi nner det, for kommer 
en igjen neste dag kan alt være borte hvis det 
ikke dekkes til. Bruk det som er på stedet, 
steiner og greiner. Bruk GPS for nøyaktig 
stedsangivelse. Er det bare en kadaverrest 
du har funnet, som f.eks. hodet, går det fi nt 
om du tar med denne ned til rovviltkontak-
ten. Ta bilde, men tenk på hva du vil formidle 
med bilder. Felling på barmark med mye vilt 
og sau i terrenget viser seg og være vanske-
lig. Det jobbes og snakkes mye om hunder i 
forhold til bjørn. Mange har forsøkt og starter 
på nytt igjen. Det er vel slik det må være i 
den bransjen. Ikke alle hunder vill, tørr eller 
får utvikle seg. Noen ganger vil kanskje eier 
mer enn det hunden kan, og andre ganger er 
det omvendt…

Lykke til!

            Av sNo v/steiN arNe breNdryeN

HUSDyR
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JORDVERN

aNtaLL deLiNgssøKNader etter § 12 i jordLoVeN 
(hvorav antall avslag i parantes)

Kommentar:
Søknadene er i hovedsak behandlet administrativt, mens resten po-
litisk behandlet.   Et viktig utgangspunkt for utfallet i delingssaker er 
plansituasjonen og særlige hensyn der landbruk og kulturlandskap 
dominerer, eller hensyn der friluftsliv, skogbruks og viltinteresser 
dominerer.  I tillegg kommer forhold som konsekvenser for avkast-
ningen på eiendommen, driftsmessige ulemper, herunder støy-, 
støv- og luktulemper. 

”Jordvern i praksis”
– i hamar, stange, Løten og ringsaker
            Av steiN eNger, Hedmarken landbrukskontor 

aNtaLL daa dyrKa marK omdispoNert tiL boLigFormåL
(etter plan og bygningsloven)

2012: I hovedsak reguleringsplaner for Vold i Hamar, Lund i Ringsa-
ker samt Jegersborg og Vindhol i Stange. Omdisponeringen registre-
res det året reguleringsplanene blir stadfestet. 

år hamar ringsaker Løten stange
2005 0 9 : :
2006 0 0 45 43
2007 0 0 0 25
2008 0 35 0 13
2009 0 79 0 22
2010 6 65 0 6
2011 0 2 0 20
2012 111 132 0 29

år hamar ringsaker Løten stange
2005 7          (1) 63       (0) 9        (0) 27       (2)
2006 4          (0) 59       (3) 10      (1) 21       (0)
2007 10        (0) 77       (8) 7        (0) 22       (1)
2008 10        (0) 79     (18) 4        (0) 23       (6)
2009 2          (0) 59      (8) 7        (2) 25       (3)
2010 5          (0) 36      (2) 7        (0) 11       (0)
2011 6          (0) 47      (5) 7        (0) 20       (0)
2012 3          (0) 33      (4) 7        (2) 24       (2)

aNtaLL daa dyrKa marK omdispoNert tiL samFerdseL-
tiLtaK (etter plan og bygningsloven)

2012: Hovedsakelig utvidelser av E6 Ringsaker og Stange og 
omlegging av riksveg 3 i Løten. 

Kommentar:
I følge SSB er det Hedmark av fylkene hvor det er omdisponert mest 
dyrka mark, til sammen 1373 daa. Hedmark og Sør-Trøndelag står 
for 35 % av all omdisponert dyrka mark i landet i 2012. De mest 
benyttede arealformålene har vært bolig-, nærings- og samferd-
selsformål. I Hedmark står samferdselsformål for over halvparten 
av omdisponeringen.

år hamar ringsaker Løten stange
2010 0 30 0 55
2011 0 12 0 3
2012 4 266 278 199

I lys av Landbruks- og matdepartementets Meld. ST.9 (2011-2012) 
om Landbruks- og matpolitikken der regjeringen ønsker en halvering 
av den årlige omdisponeringen av viktige jordressurser og sist for-
slaget om endringer i jordlovens § 12 fra regjeringen om å gjøre det 
enklere å dele eiendommer, kan det ha interesse for hva som har 
skjedd i vår region. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser tall for nedbygging av dyrka mark 
på kommunenivå, basert på innleverte rapporter fra hver enkelt kom-
mune og utfall av delingssøknader etter jordlovens § 12. 
(KOSTRA – tall)
For hamarregionen viser tallene: 
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NATURMANGFOLD

11

I
følge Vannforskriften skal alt norsk vann 
ha god økologisk og god kjemisk tilstand 
innen 2021. De to siste årene har vi gjen-
nomført tilstands- og risikovurderinger 

av vannforekomstene (karakterisering) og 
identifi sert hovedutfordringene (vesentlige 
vannforvaltningsspørsmål). I løpet av høsten 
2013 skal vannområdeutvalget vedta tiltaks-
analyse, overvåkingsplan og miljømål. Dette 
vil kreve fortsatt medvirkning fra blant annet 
landbrukssektoren.

Landbruksinteressene, representert ved fag-
lag, landbruksrådgivning og kommunale eller 
interkommunale landbrukskontor, har deltatt 
i regionale arbeidsmøter rundt om i vann-
området. Dette har vært avgjørende for å få 
viktig og riktig kunnskap om lokale forhold, 
som er helt nødvendig for å kunne velge ef-
fektive tiltak.

Jordbruk skal drives slik at man tar vare på 
produksjonsgrunnlaget og naturmiljøet med 
minst mulig skadelige utslipp til vann og luft. 
Fosfor er det næringsstoffet som har størst 
betydning for algevekst i ferskvann, og mes-
teparten kommer fra jordbruk, spredte av-
løpsanlegg og kommunalt ledningsnett i dår-
lig forfatning. Det er enighet i Vannområde 
Mjøsa om at hovedutfordringene i landbru-
ket er knyttet til avrenning fra jordbruksa-
realer i nedbørsfeltene til Mjøsas sideelver. 
Lokalt kan belastninger fra større husdyrbe-
setninger og fôrproduksjon være store. God 
og forskriftsmessig gjødselhåndtering og til-
tak for å redusere eller hindre arealavrenning 
blir viktige tiltak fra jordbrukets side.

Det foreligger mye kunnskap om avrenning 
fra ulike typer jordbruksdrift og effekt av uli-
ke tiltak for å begrense avrenningen. Denne 
kunnskapen er viktig for å vurdere hvor det 
er nødvendig og lønnsomt å sette inn tiltak. 
Bioforsk og NIVA gjennomfører i år bereg-
ninger av næringssaltbelastning fra ulike kil-
der. Dette vil bli fulgt opp med beregninger 
av behovet for tilførselsreduksjon.
Framover skal man bli enige om hvilke tiltak 

som må prioriteres for å oppnå god tilstand 
der vannmiljøet er negativt påvirket av foru-
rensning og ulike inngrep. Om det blir tiltak 
rettet mot industri, vassdragsregulering, 
kommunalt avløp, jordbruk eller spredt bo-
setting vil variere innenfor vannområdet. 
Hver sektor skal følge opp vedtatt forvalt-
ningsplan og tiltaksprogram gjennom sine 
respektive budsjetter og virkemidler. Land-
bruksmyndighetene har tilgang til økono-
miske og juridiske virkemidler og veiledning 
for å nå målene.

Nå gjennomfører man tiltaksplanlegging i Vannområde mjøsa. målet er god miljøtilstand 
i vannforekomstene innen 2021. en av hovedutfordringene er næringssaltbelastning, 
med jordbruket som en av de viktigste påvirkerne.

Jordbrukstiltak for 
godt vannmiljø

            Av odd heNNiNg stueN  Daglig leder,
    Vassdragsforbundet for Mjøsa

Viktige tiltak for å redusere 
tilførsler av næringsstoffer og 
jordpartikler fi nner du i bioforsk 

sin tiltaksveileder for landbruket 
på www.bioforsk.no

For å følge med i arbeidet med 
helhetlig vannforvaltning anbefales 
nettstedene www.vannportalen.no 
og www.vassdragsforbundet.no
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NATURMANGFOLD

K
jempespringfrø (Impatiens glandu-
lifera) og kjempebjørnekjeks (He-
racleum mantegazzianum) er frem-
mede arter som sprer seg raskt. De 

danner raskt store og tette bestander som vil 
skygge og konkurrere ut andre planter. På 
denne måten vil disse uønskede plantene ha 
en negativ konsekvens for det opprinnelige 
stedegne biologiske mangfoldet. 

Ringsaker kommune v/landbrukskontoret 
har fått tilskudd fra Fylkesmannen til bekjem-
ping, og har i sommer ansatt hjelp til dette 
arbeidet. Det har i de senere årene kom-
met inn mange henvendelser om steder der 
fremmede og uønskede arter har etablert 
seg.  Dette er forekomster både på privat 
og offentlig grunn. Det er grunneiers eget 
ansvar å bekjempe disse plantene. Land-
brukskontoret ønsker likevel å sette fokus på 
enkelte problemområder. Utover sommeren 
vil landbrukskontoret ta kontakt med aktuelle 
grunneiere, for å sette inn tiltak.  Landbruks-
kontoret oppfordrer likevel alle grunneiere 
til å være observante, og bekjempe kjempe-
springfrø og kjempebjørnekjeks. Har du sto-
re forekomster av disse plantene, ta kontakt 
med landbrukskontoret. 

bekjempelse
Begge artene må bekjempes tidlig i sesongen 
og da helst før blomstring. Bekjempingen må  
settes inn før planten rekker å utvikle spire-
dyktige frø. Aktuelle bekjempelsesmetoder 
er luking/oppgraving, slått eller sprøyting 
(glyfosat). Behandlingen må gjentas i to eller 
tre år, på grunn av frø i jorda. 
Kjempebjørnekjeks kan graves opp med  
rotstokk.
Avkutting av stengler eller skjermkutting på 
kjempebjørnekjeks fører til ny vekst eller 
nydannelse av blomsterknopper. Kjempe-
springfrø kan også skyte på nytt fra basis 
ved kutting. For både kjempebjørnekjeks 
og kjempespringfrø må slått gjentas med 
ca 3 uker mellomrom gjennom sommeren.  
Kjempespringfrø har et grunt rotsystem, så 
de er lette å luke bort. Planter som ikke har 
nådd blomstring kan bli liggende igjen på 
bakken etter luking. Hvis planten har nådd 
blomstring skal de samles i tette sekker og 
leveres til forbrenning. 

Bekjemping 
av uønskede 
planter

            Av aNNe marthe LuNdby  
   Ringsaker landbrukskontor

KjempespriNgFrø: 
Foto: håkon berg sundet
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 frø-
ene opp til 4-6 meter. Planten blomster 
igjennom hele sommeren, og en enkelt 
plante kan produsere 4000 frø. Dette 
gjør at den meget effektivt kan spre seg.

KjempebjørNeKjeKs:
Foto: oslo kommune
Kjempebjørnekjeks er to- eller flerårig. I 
spiringsåret vokser det kun frem en ro-
sett. 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, stenge-
len 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.

Flere av de uønskede plantene sprer seg raskt her 
i distriktet. dette gjelder i stor grad kjempespringfrø og 

kjempebjørnekjeks. ringsaker kommune v/landbrukskon-
toret skal sommeren 2013 sette i gang et prosjekt for å 

begrense utbredelse og spredning av disse plantene.
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S
om bonde oppfordres du til å vur-
dere om du er kompetent til å kjøre 
byggeprosessen selv eller om det 
bør delegeres til ekstern byggele-

der! Det har vist seg i flere byggeprosjekt at 
det er svært vanskelig å være både bonde 
med fokus på den daglige drifta, og samtidig 
ha en god oversikt over planene og helhe-
ten/framdrifta av byggeprosjektet. Mange 
penger og mye tid kan spares med et byg-
geprosjekt som kommer i havn slik det er 
planlagt!
På Hedmarken er det fortsatt stor interesse 
for investering i bygg, enten det dreier seg 
om tilbygg, ombygging eller nybygg. Innova-
sjon Norge har også for dette året fått mange 
søknader om tilskudd, rentestøtte og lån i 
forbindelse med investering i landbruket. 
Mange har fått positive svar på sine søkna-
der, og ofte betyr dette at du som bonde nå 
står klar til å realisere ditt byggeprosjekt. Det 
positive svaret kommer gjerne omtrent sam-
tidig med våronna, og selv om du har gjort 
visse forberedelser er det plutselig mye som 

skal ordnes hvis bygget skal opp før vinteren. 
Det er gjerne slik at byggetid er onnetid. Gra-
ving starter når kornet skal i jorda og støy-
ping samtidig med grashøsting. I tillegg skal 
den daglige drifta mht. husdyrproduksjon 
skje med samme kvalitet og produksjonsvo-
lum. De ulike byggeprosjektene er gjerne et 
resultat av en planlagt produksjonsøkning. 
Husdyrareal innendørs og dyretall skal økes 
for å komme opp i en større produksjon som 
igjen er en forutsetning for finansieringen av 
bygget. En slik situasjon er svært krevende 
om en ikke samtidig også skal organisere 
bygging. Det kan være lurt å konsentrere seg 
om den daglige drift.
Mange vil nok forbinde en byggeleder med 
en person som er på byggeplassen daglig og 
leder jevnlige byggemøter. En byggeleder ar-
beider som regel på andre måter.  En bygge-
leder skal være en koordinator, en som smø-
rer maskineriet. Det er derfor viktig å trekke 
inn byggelederen tidlig i prosjektet og gjerne 
så tidlig at han kan være en samtalepartner 
over tegninger/planer, vurdering av tilbud fra 
entreprenører, gjennomgang av kontrakter 
osv. Når alle entreprenørene er valgt, innkal-
ler byggelederen alle til et oppstartsmøte. 
Der presenteres prosjektet og det skisseres 
en tidsplan. Byggeleder sender ut referat og 
forslag til framdriftsplan i etterkant av møtet, 
slik at alle vet hva de har å forholde seg til.  
Byggelederen følger opp tidsplanen og sør-
ger for at de ulike holder sin del av avtalen. 

Hvor ofte byggelederen må være på byg-
geplassen er forskjellig, og løpende kontakt 
mellom partene gjennom telefonen er en av 
de viktigste oppgavene byggelederen har 
gjennom byggeperioden. 
En byggeleder vil også være en uavhengig 
tredjepart. I nesten alle byggeprosjekt er det 
enkelte ting som ikke går som det skal. Det 
er mye som skal klaffe, og kanskje skylder 
entreprenørene på hverandre når tidsskjema 
sprekker og levering av tjenester og varer 
ikke skjer som beregnet. Da kan det være 
greit med en uavhengig 3.part som tar tak i 
utfordringene og kan bidra til en god løsning.  
En byggeleder er da en fagperson som entre-
prenøren eller bonden kan henvende seg til 
når noe uforutsett skjer. Forsinkelser et sted 
vil forskyve andre arbeidsoppgaver. Dette 
skal byggelederen ha oversikt over og fram-
driftsplanen justeres i samråd med partene. 
En byggeleders rolle kan være forskjellig i de 
ulike byggeprosjekter. Står du foran et byg-
geprosjekt, anbefales det å ta kontakt med 
for eksempel Hedmark Landbruksrådgiving 
eller andre faginstanser for en prat og høre 
hva de har å tilby. 

Lykke til med ditt byggeprosjekt, et viktig 
bidrag for landbruket på Hedmarken!

LANDBRUKSByGG

             Av øyViNd sChiager
 Hedmark Landbruksrådgiving, 
 gerd LoddeN soLberg,
 Ringsaker landbrukskontor 

Vurder byggeleder 
 som bonde oppfordres du til å vurdere om du 

er kompetent til å kjøre byggeprosessen selv  
eller om det bør delegeres til ekstern bygge-

leder! det har vist seg i flere byggeprosjekt at 
det er svært vanskelig å være både bonde med 
fokus på den daglige drifta, og samtidig ha en 
god oversikt over planene og helheten/fram-
drifta av byggeprosjektet. mange penger og 

mye tid kan spares med et byggeprosjekt som 
kommer i havn slik det er planlagt!
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LANDBRUKSByGG

I 
2013 kan bygg leveres i alle utforminger og 
materialer. De fleste entreprenører og leve-
randører av en viss størrelse kan gi tilbud 
på alle byggtyper; betong, sandwich, stål, 

plast, tre og kombinasjoner av alle materialty-
pene.
Valget er ofte basert på total kostnadene for 
bygget, hvordan det passer inn med eksiste-
rende bygningsmasse og kanskje i for stor grad 
hva selgerne og andre rådgivere anbefaler. Det 
har vært en økende trend at tre velges bort. 
Innovasjon Norge har vært med å støtte pro-
sjektet “Landbruksbygg i tre” hvor man øn-
sker å øke bruken av tre i landbruksbygninger. 
Hensikten med dette har vært å utvikle bygg 
med gode egenskaper, konkurransedyktige 
byggekostnader og kort byggetid, som samlet 
skal være med å sikre avsetning av tre fra nor-
ske skoger. Med de utfordringer som skog og 
trenæringa står overfor i dag, så vil et hvert nytt 
bygg i tre bidra positivt for verdikjeden.

estetiKK:
De fleste gårdstun består av bygg fra flere tids-
epoker, gjerne fra forskjellige århundrer. Dette 
gjør det utfordrende med tanke på å få en ny 

driftsbygning, med nåtidens krav til størrelse 
og kapasitet til å passe inn med eksisterende 
bygningsmasse. Et trebygg vil enkelt kunne 
tilpasses resten av tunet med tanke på fasade, 
takvinkler, vinduer og sammenkobling. Dette 
gjør at man bør se på muligheten for et trebygg, 
hvis man verdsetter et godt helhetsinntrykk av 
tunet. 

FLeKsibiLitet:
Kostnadsmessig kommer trebygg nokså likt 
ut med de andre materialene hvis man velger 
en totalentreprise for prosjektet eller for byg-
get. Det samme gjelder byggetiden. Innenfor 
trebygg kan det velges mellom tradisjonelle 
reisverksbygg, ferdigbygde elementer, massiv-
treløsninger, slepplaft og kombinasjoner. For-
delen med et treprosjekt er at det er stor inn-
vendig fleksibilitet gjennom utallige muligheter 
for valg av konstruksjon og bæring. Dette gjør 
at det er enklere å få skreddersydd sitt drøm-
mebygg og det er også muligheter for å velge 
løsninger hvor stål kan byttes ut med tre også i 
innredninger for husdyr.

egeNiNNsats:
Det finnes nok flere kårkaller, påtroppende 
bønder og bønder som har kompetanse innen 
snekring og tømring, enn med ingeniørutdan-
ning innen betong. For å holde gjelden så lav 
som mulig etter utbygging, kan man redusere 
byggekostnadene ved å legge ned egne ar-
beidstimer i prosjektet. Dette kan gjøres både 
på større og mindre deler av prosjektet. Ved 
bruk av treelementer, kan disse settes sammen 
som egeninnsats eller på dugnad. På reisverks-
hus eller andre isolerte løsninger, kan man 
skyte på plass panel eller utføre andre enkle 
snekkeroppgaver. 
Mange bønder sitter også med egne skogres-
surser og kan hente virke fra egen skog, til bruk 

i ny driftsbygning. Tre gir derfor flere mulighe-
ter for egeninnsats, enn andre typer bygg.

egeNsKaper:
Prosjektet “Bedre landbruksbygg i tre” har også 
avdekket at trebygg gir gode produksjonsfor-
hold, spesielt for grovfôrproduksjoner, men 
også for fjørfe, svin og til grønnsakslagring. 
Treets isolerende egenskaper og evne til å ab-
sorbere og avgi fuktighet har gitt stabilt og godt 
innendørs klima. Det har vært store forskjeller 
på geografisk plassering av pilotbyggene, som 
spenner fra vått vestlandsvær og til vinterkul-
den i innlandet. 
Ser man på levetid og vedlikeholdskostnader, 
så kommer et trehus bra ut i forhold til de fleste 
andre mulighetene. Dette gjelder spesielt hvis 
man er uheldig og kommer borti veggen med 
frontlaster eller tilhenger, men også ved annet 
planlagt vedlikehold.
Et massivtrehus har også god motstandsevne 
ved brann og enkelte forsikringsselskaper an-
befaler dette, framfor stål og betong. 

miLjø:
Målt opp mot de andre byggemetodene gir 
trefjøs et godt miljøavtrykk. Bygg i tre binder 2 
tonn med CO2 pr m3 materialforbruk. Et mas-
sivtrehus på 20x60meter har dermed en sam-
let effekt på ca. 1000 tonn CO2 binding og er-
statning av mer CO2 fiendtlig materiale. Legger 
man til at treet oftere har kortere transport og 
andre positive effekter, bør hensynet til miljøet 
være et godt argument for å velge et trebygg.

Ønsker du å lære mer om trebygg og de mulig-
hetene en slik byggløsning gir, finnes det mer 
informasjon på www.trefjos.no  eller 
www.innovasjonnorge.no 

             Av troN oLa LuNdby
 Innovasjon Norge

Trebygg
driftsbygninger i tre:

det er fortsatt stor inve-

steringslyst og behov for 

investeringer hos bøndene på 

hedemarken. dette gjelder 

innenfor de fleste produksjoner. 

tidligere var mye av planlegginga 

knyttet til størrelser på bygg, 

hvor det skulle plasseres og 

innendørsmekanisering. 

går man noen tiår tilbake var 

materialvalget for bygget 

enkelt. det ble trebygg og

 lokale snekkerlag.

Foto: Tron Ola Lundby
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ByGDEUTVIKLINGSMIDLER

D
et er satt av 8,4 millioner kr i pot-
ten til investeringer i tradisjonelt 
landbruk på Hedmarken i 2013. 
Det skjer fortsatt positiv og god 

næringsutvikling på Hedmarken innen tradi-
sjonelt landbruk både med og uten tilskudd 
og rentestøtte fra Bygdeutviklingsmidlene 
(Bu-midler).  Søknadsomfanget på Bu-midler 
er gjerne et barometer for investeringslysten 
rundt om i kommunene, og da spesielt inves-

teringer som gjelder de ulike husdyrproduk-
sjonene.
For søknadsomgangen 2013 ble det sendt 
inn 44 søknader til Innovasjon Norge fra 
Hedmarken hvorav 24 søknader kommer fra 
Ringsaker og 20 søknader fra Hamar, Løten 
og Stange. Dette er prosjekt med investerin-
ger innen grovfôrkrevende husdyrproduksjon 
(22), kraftfôrkrevende husdyrproduksjon (14) 
samt planteproduksjon (8). Tilfanget av søk-
nader fra Ringsaker er som året før, mens fra 
Hamar, Løten og Stange er antall søknader økt 
med åtte stykker.
 De største investeringene i kroner, er planlagt 
innenfor kraftfôrkrevende husdyrproduksjon 
spesielt slaktekylling, men også på svin. 

Vi skulle gjerne hatt flere søknader på investe-
ring innen produksjonene melk, potet, frukt, 
bær og grønnsaker. Det trengs langt flere som 
vil investere i disse produksjonene for å opp-
rettholde dagens volumproduksjon på Hed-
marken, og planlagte investeringer er derfor 
svært viktige bidrag. Satsingen innen storfe 
er positiv og har vært økende de siste åra, 
og er et viktig bidrag for å dekke det norske 
markedet. Planlagte investeringer i korntørker 
er viktig mht. å  nøke andelen med matkorn 
(kvalitetskorn).
Tabellen gir en oversikt over størrelsen på 
planlagte investeringer innen de ulike produk-
sjonene som er omsøkt Bu-midler 2013.

melk storfe sau svin kylling grønsaker Korn/høy Sum

Ringsaker 11,5 18,2 2,2 9,2 27 0 3,9 72,0

Løten, 
Stange og 

Hamar

8,7 5,1 4,1 20,5 17,8 8,1 7,8 72,1

Sum 20,2 23,3 6,3 29,7 44,8 8,1 11,7 144,1

omsøkte 
bu-prosjekt 
2013, mill kr

investering
grovforbasert 

husdyrproduksjon, 
mill kr

Kraftfôrkrevende 
husdyrproduksjon

 mill kr

planteproduksjon, 
mill kr

Tradisjonelt landbruk
             Av gerd LoddeN soLberg
 landbrukskontoret Ringsaker

Foto: Andreas Karlsen
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TILSKUDD

oppdatert gårdskart 
– riktig grunnlag for arealtilskudd

tilskudd til grøfting

G
årdskart viser kart over arealres-
surser på landbrukseiendom-
mer. Det er viktig å holde kartet 
oppdatert og arealer endrer seg  

som regel over tid. 

hvorfor er oppdatert gårdskart viktig:
Gårdskart er grunnlaget for arealtilskudd og 
er koblet mot landbruksregistertet. Alle som 
søker om arealtilskudd har ansvar for å oppgi 
arealtall i samsvar med kart. 
Hvis kartet ikke stemmer blir arealtilskuddet 
feil. Det kan føre til utbetaling av for lite til-
skudd, eller at en mottar høyere tilskudd en 
det er grunnlag for.

Vanlige årsaker til endringer:
Det kan være flere årsaker til endringer i 
arealdata men de vanligste er:
•	 Områder	som	gror	igjen
•	 Nydyrkingsarealer
•	 Rydding	av	skogsarealer	til	beite
•	 Eierskifte,	kjøp	av	tilleggsareal
•	 Nye	veier,	eller	gamle	som	fjernes
•	 Nye	bygninger

hvor finnes informasjonen:
Gårdskart på Skog og Landskap gir det beste 
kartgrunnlaget som er tilgjengelig. Gå inn 
på www.skogoglandskap.no/gardkart og 
finn din landbrukseiendom. De som ikke 
har tilgang til internett kan ta kontakt med 
landbrukskontoret i kommunen for å få 
disse opplysningene, eventuelt få tilsendt 
nytt gårdskart. Det finnes flere alternative 
presentasjoner av kartene, for eksempel 

arealressursene fordelt i 6 klasser, med de 
3 klassene for dyrka jord som brukes i til-
skuddsforvaltningen i jordbruket. For lettere 
å kjenne seg igjen, kan en velge mellom ulike 
grunnkart og flyfoto som bakgrunn.

registering av endringer:
Ta utskrift av eiendommen eller det aktuelle 
arealet og tegn inn endringer, og lever til 
landbrukskontoret. Kommunen skal oppda-
tere arealendringer på omsøkte tiltak som for 
eksempel nydyrking og nye innmarksbeitea-
realer. Det er viktig å kontrollere at disse end-
ringene har blitt registrert. Endringer som 
gjøres av kommunen blir oppdatert hos Skog 
og landskap to ganger i året. Meld fra om 
endringer i god tid, slik at landbrukskontoret 
kan komme på befaring og legge inn endrin-
ger før søknad om produksjonstilskudd.

V   
 
ed jordbruksavtalen 2012/2013 
ble det avsatt 100 mill kroner i til-
skudd til grøfting.  For 2013 har 

Hedmarken landbrukskontor fått tildelt ca 
2,7 mill kroner og Ringsaker landbrukskontor 
ca 2,2 mill kroner. 
På grunn av visse motsetninger mellom 
Landbruksdepartementet og Miljøvern-
departementet har ordningen blitt kraftig 
forsinket. En egen forskrift ble sendt ut på 
høring i slutten av april, med høringsfrist 31. 
mai 2013. Når dette leses forventes det der-
for at ordningen er klar til å tas i bruk og at 
søknader kan sendes inn. Det vil ikke bli satt 
noen egen søknadsfrist for resten av 2013.
Søknader kan derfor sendes inn fortløpende. 
Det legges opp til en relativt ubyråkratisk 
ordning. Det blir utarbeidet eget søknads-

skjema fastsatt av Statens landbruksforvalt-
ning. Skjemaet sendes landbrukskontoret 
sammen med kart hvor grøftene er innteg-
net, samt miljøplan trinn 2. Landbrukskonto-
ret behandler og avgjør søknaden i henhold 
til vilkårene i forskriften.  Tiltaket skal ikke 
påbegynnes før søknaden om tilskudd er 
innvilget.
I følge høringsutkastet vil tilskuddet dreie seg 
om 1 000 kroner pr. dekar. Beregnet tilskudd 
mindre enn 5 000 kroner foreslås ikke utbe-
talt. 
I St. meld. 9 (2011-2012) om Landbruks- og 
matpolitikken legges det vekt på økt bære-
kraftig produksjon av mat.  Det er derfor 
avgjørende for framtidig matproduksjon at 
den fulldyrka jorda har god drenering. God 
drenering bidrar også positivt til miljøet 
gjennom at det reduserer faren for erosjon 
og overflateavrenning av næringsstoffer til 
vassdrag. Videre tyder forskning på at godt 
drenert jord slipper ut betydelig mindre lyst-
gass enn vannmetta jord. Lystgass er en sterk 
drivhusgass.

Med dagens tunge maskinpark har kravet til 
god drenering blitt adskillig større enn bare 
for noen 10 år tilbake.  Godt drenert jord 
øker bæreevnen og motvirker kjøre- og pak-
keskader. En god jord-struktur er en forutset-
ning for god avling med høg kvalitet. 

Fagmøte om grøFtiNg
Fordi vi opplever et stort informasjonsbehov 
rundt ordningen tar vi sikte på å arrangere 
et større kveldsmøte på Blæstad den 5. no-
vember 2013 for bøndene i hele området, 
fortrinnsvis med tanke på grøfting i 2014.  
Møtet vil ta for seg både de papirmessige 
forholdene rundt tilskuddssøknaden, men 
også de hydrotekniske forholdene rundt 
selve planleggingen og utførelsen av grøfte-
arbeidet.
Fagmøtet støttes av Fylkesmannen i Hedmark 
med midler fra Klima- og miljøprogrammet.
Møtet blir annonsert nærmere på våre hjem-
mesider www.ringsaker.kommune.no/land-
bruk  og www.stange.no/landbruk i god tid 
før møtet.

             Av sigruN sigurjoNsdottir
 Ringsaker landbrukskontor

             Av ariLd WeNNersgaard
 Hedmarken landbrukskontor
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TILSKUDD

17

endringer i tilskudd til generelle 

miljøtiltak for jordbruket i hedmark fra og med 2013

tilskudd til utsatt jordarbeiding
Tilskudd til utsatt jordarbeiding (tidligere 
betegnet som endret jordarbeiding) omfat-
ter nå kun åker i stubb. Dette anses som det 
mest effektive tiltaket for å redusere erosjon 
og avrenning. Tilskudd til lett høstharving, 
høstkorn sådd etter lett høstharving eller di-
rektesådd samt tilskudd til fangvekter er avvi-
klet da disse tiltakene har mindre miljøeffekt 
enn åker i stubb. Det har ofte vært problem 
med tilstrekkelig halmdekkingsgrad etter lett 
høstharving og fangvekstene har ofte vært for 
dårlig etablert på høsten. For åker i stubb vil 
det bli egen tilskuddssats for hver av de 4 ero-
sjonsklassene.

tilskudd til grasdekte vannveier og gras-
dekte vegetasjonssoner
Det er ingen endringer i vilkårene for ordnin-
gen utover navneendringen. Det er ønskelig 
med   etablering av flere av grasdekte vann-
veier inne på jordet.

tilskudd til miljøvennlig spredning 
av husdyrgjødsel
Det er nå etablert en felles og lik ordning for 
hele fylket der en har tatt med det «beste» fra 
den den regionale ordningen vi har hatt siden 
2005 og det nasjonale pilotprosjektet for kom-
munene på Hedmarken siden 2008;  

- Ordningen omfatter både tørrgjødsel og  
 bløtgjødsel. 
- Det enkelte foretak kan enten søke
 tilskudd til spredning på åpen åker eller  
 tilskudd til spredning i voksende   
 kultur (eng, frøeng eller høstkorn). 

- Husdyrgjødsel som er spredd ved 
 nedlegging eller bredspredning i åpen 
 åker må moldes ned innen 2 timer. 

- Det kan ikke spres husdyrgjødsel etter 
 1. august på arealer det innvilges 
 tilskudd for.

- Minst 75 % av husdyrgjødsla foretaket   
 disponerer må være spredd om våren 
 eller  i vekstsesongen.  

- Det blir samme tilskuddssats for  ned-
 felling, nedlegging eller bredspredning 
 på overflaten.

- Det kan søkes om ekstra tilskudd 
 for bruk av tilførselsslanger fra lager 
 til spreder.

For at et foretak skal være berettiget tilskudd til 
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, må 
all husdyrgjødsel som foretaket disponerer la-
gres og brukes i hht. Forskrift om gjødselvarer 
mv. av organisk opphav.

tilskudd til vedlikehold av fangdammer og 
gårdsdammer
Dette er en ny ordning med formål å fange 
opp jord og næringsstoffer fra overflatevann.
Det kan gis tilskudd til fjerning av sedimenter 
fra fangdammer og andre gårdsdammer. Til-
skuddet utmåles pr. dekar rensket areal. Ren-
skingen må skje utenom hekketiden for fugl.  

tilskudd til ugrasharving og 
hypping/radrensing
Ordningen gjøres nå også gjeldendene for 
kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og 
Stange i tillegg til resten av fylket.

tilskudd til bevaringsverdige saueraser
Dette er en ny ordning for tiltak innen kul-
turlandskap. Formålet med ordningen er å 
ivareta bevaringsverdige saueraser som en 
viktig del av landbrukets genetiske ressurser. 
Ordningen  omfatter Blæset sau, Dalasau, Fu-
glestadbroged sau, Gammelnorsk spæl, Grå 
trøndersau, Rygjasau og Steigarsau.  Dyra det 
kan gis tilskudd for må være registrert i saue-
kontrollen.

tilskudd til skjøtsel av automatisk freda 
kulturminner
Det kan nå gis tilskudd til følgende 
kulturminner;
-  Gravminne (gravhauger/gravrøyser)
 -  Gravfelt
 -  Andre utvalgte automatisk freda kultur-
minner (tufter, bautasteiner/steinringer, hel-
leristninger/skålgroper og dyrkingsspor som 
åkerreiner eller steinsettinger som ligger på 
eller i nær tilknytning til innmark)
Tilskudd til gravminne vil bli gitt pr. stykk, 
mens det for de andre kulturminnene vil bli 
gitt tilskudd pr. dekar.

For de andre ordningene for tiltak innen kul-
turlandskap er det ingen vesentlige endringer 
fra tidligere år. 

Fra og med søknadsomgangen 2013 er det 
mulig å søke elektronisk. 
søknadsfristen er 20. august.
For tilskudd til drift av beitelag er søknadsfris-
ten 20. oktober. 

             Av Lars martiN hageN
  Fylkesmannen i Hedmark

Nytt regionalt miljø- 
program for jordbruket i 
hedmark for perioden  
2013 - 2016 er vedtatt.
det er gjort visse 
endringer i noen av
tilskuddsordningene for å 
målrette miljøinnsatsen i 
jordbruket enda bedre.

Foto: Matheas Amb
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SKOGBRUK

rødhyll i skogplantefelter 

I
nnslaget av rødhyll  Sambucus ra-
semoca  i en del av våre skogplan-
tefelter er blitt et problem. Generelt 
anses økningen av rødhyll de siste 

5 – 10 årene på deler av Østlandet som 
eksplosjonsartet. Rødhyll blir meterhøy 
i løpet av et par år etter spiring fra frø. 
Det er stor risiko for skade på utsatte 
granplanter hvis tiltak settes inn for seint. 
Rødhyll utgjør mange steder et betyde-
lig hinder for å lykkes med etablering 
av ny skog med tilfredsstillende tetthet.  

Foreløpige erfaringer med bruk av ryd-
desag til bekjempelse av rødhyll, er at 

rødhyll vokser svært raskt opp igjen etter 
nedkapping. Rødhyll skyter nemlig svært 
villig stubbeskudd etter beskjæring. Det 
er derfor sannsynlig at effektiv bekjem-
pelse må inkludere bruk av glyfosatpre-
parater eller andre plantevernmidler. Det 
er vesentlig å få dokumentert effekten av 
ulike tiltak. 
Kommunene på Hedmarken i samarbeid 
med kommuner i Østfold og Folloregio-
nen samt Skog og Landskap vil forsøke å 
framskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag 
for å gi råd om praktisk og effektiv be-
kjempelse av rødhyll. Denne undersø-
kelsen starter i 2013. 

             Av FiNN søNsteby
 Ringsaker landbrukskontor

resultater skogbruks-
planlegging i ringsaker

I 
2012 ble skogbruksplanleggingen i 
Ringsaker ferdigstilt. Skogbruksplanpro-
sjektet oppfattes som vellykket, og skog-
bruksplanene er sendt ut til skogeierne. 

De som bestilte skogbruksplaner fikk tilbud 
om kurs både i digital og analog versjon. Med 
få unntak virker det som skogeierne er for-
nøyd med de mottatte skogbruksplanene. 

Totalt ble det utarbeidet 502 skogbruks-
planer, hvorav halvparten med det digitale 
verktøyet Allma. Av det totale skogarealet 

i kommunen er 92 % taksert. Dette omfat-
ter 83 % av gardsskogarealet og 100 % av 
almenningsarealet inkludert Pihl AS.
Produktivt skogareal er beregnet til 582.592 
dekar inkludert biologiske viktige områder 
som til sammen utgjør 12.830 dekar. Ståen-
de kubikkmasse på drivbare arealer (eksklu-
sive biologiske viktige områder) er beregnet 
til 6,1 mill m3. 
Årlig nyttbart hogstkvantum inkludert tyn-
ning er beregnet til ca. 195.000 m3. Av dette 
bidrar gardsskogene med 130 000, mens all-
menningene og Pihl AS bidrar med 65 000 
m3.  Tynningsbehovet er beregnet til ca. 15 
000 m3 årlig for hele kommunen. 
Med disse tallene som utgangspunkt er det 
i Ringsaker som helhet siden 2007 i snitt av-
virket ca. 15 000 m3 over beregnet hogstk-
vantum. Dette har skjedd i gardsskogene, 
mens allmenningene og Pihl AS i snitt har av-

virket mindre enn beregnet hogstkvantum. 
Her er det en del variasjon på eiendomsnivå. 
I tillegg viser taksten at vi har et etterslep 
med etablering av ny skog etter avvirkning. 
På taksttidspunktet ble det registrert 15 000 
dekar i hogstklasse I. Riktignok kan noe av 
dette trekkes fra, siden en del områder er 
omdisponert til innmarksbeite. Arealet lig-
ger heller et sted mellom 10 – 15 000 dekar. 
Årlig avvirkes et areal i Ringsaker tilsvaren-
de 3 – 5 000 dekar. Det betyr at 3 års av- 
virkningsareal fortsatt ikke var tilfredsstil-
lende forynget på taksttidspunktet. 
Vi håper de nye skogbruksplanene kan bidra 
til økt aktivitet innen blant annet skogplan-
ting, suppleringsplanting og ungskogpleie. 

             Av FiNN søNsteby
 Ringsaker landbrukskontor

Foto: Finn Sønsteby
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VILTFORVALTNING

målsetting for hjortevilt-
forvaltningen i ringsaker

Kvoter avskyting hjortevilt

D
en nye sentrale hjorteviltfor-
skriften «FOR 2012-02-10 nr. 
134: Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt» § 3, krever at kommu-

nene skal vedta målsettinger for utviklingen 
av bestandene av elg, hjort og rådyr der det 
er åpnet for jakt på disse artene. Målene skal 
blant annet ta hensyn til beitegrunnlag, be-
standsutvikling, skader på jord- og skogbruk 
og omfanget av viltulykker på veg og bane.
Hjorteviltjakten i Ringsaker kommune er 
nedfelt i FOR 2005-08-31 nr. 1024: Forskrift 
om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, 

Ringsaker kommune, Hedmark. Det er for ti-
den 5 godkjente vald/bestandsplanområder 
for elg og hjort samt 25 godkjente rådyrvald. 
Det totale jaktbare arealet for elg og hjort er 
ca. 784 000 daa. Tilsvarende for rådyr er ca. 
821 000 daa, som omfatter en større del av 
kulturlandskapet.
Førstehåndsverdi for hjorteviltet i Ringsaker:
Gjennomsnittselgen i Ringsaker har nå en 
slaktevekt på 135 kg. Førstehåndsverdien for 
elg utgjør årlig ca. 4,1 millioner kroner utfra 
en pris på 70 kr/kg. 
Gjennomsnittsrådyret i Ringsaker anslås å ha 
en slaktevekt på 16 kg. Førstehåndsverdien 
for rådyr utgjør årlig ca. kr 179 200 kroner 
utfra en pris på 70 kr/kg.
Gjennomsnittshjorten i Ringsaker anslås å ha 
en slaktevekt på 60 kg. Førstehåndsverdien 

for hjort utgjør årlig ca. kr 33 600 kroner ut-
fra en pris på 70 kr/kg.
Førstehåndsverdien for hjortevilt i Ringsaker 
anslås samlet til 4,3 millioner kroner årlig.
Viltforvaltningen i Ringsaker har som hoved-
mål å balansere størrelsen på hjortviltbestan-
dene i forhold til mattilgangen, minst mulig 
skadeomfang i jord-, skog- og hagebruk samt 
færrest mulig påkjørsler. 
Forslag til målsetting har vært ute til høring 
hos skogeierlagene, bondelagene, bonde- 
og småbrukerlagene, ringsakerallmennin-
gene inkludert Pihl AS og de 5 bestandsom-
rådene for elg og hjort i Ringsaker.  
Det tas sikte på politisk sluttbehandling av 
målsettingen. 

2013 er det siste året i gjeldende 3 års be-
standsplan for elg og hjort i Ringsaker. I løpet 
av våren 2014 vil det bli utarbeidet nye be-
standsplaner. 

Sett-elg og irregulær avgang viser en elgbe-
stand som er for stor, og beregninger viser 
at elgbestanden i Ringsaker fortsatt er i svak 
vekst. Imidlertid er det en god del variasjon 
lokalt. Målet for Ringsakers elgforvaltning er 
å redusere bestanden til et nivå der et årlig 
uttak på rundt 320 dyr vil gi en stabil bestand. 
Etter gjeldende bestandsplan skal uttaket for 

2013 være 408 dyr. I forhold til våre registre-
ringer og analyser er det nødvendig å justere 
bestandsplanen for 2013. Justert kvote for 
2013 er fastsatt til 500 dyr.
Endelig fastsatt kvote for elgjakten 2013 vi-
ses i nedenstående tabell, i tillegg vises be-
standsplantallene, justert bestandsplan og 
felt elg i 2012.

             Av FiNN søNsteby
 Ringsaker landbrukskontor

             Av FiNN søNsteby
 Ringsaker landbrukskontor

Planområde Bestandsplan 

2011

Felt 2011 Bestandsplan 

2012

Justert kvote 

2012

Felt 2012 Bestandsplan 

2013

Justert kvote 

2013

RJFO 210 194 210 210 172 210 210

Brøttum 70 69 60 70 70 60 95

Nes 70 70 45 70 70 45 80

Veldre 66 66 60 66 66 60 80

Furnes 33 32 33 33 33 33 35

Sum 449 431 408 449 411 408 500

Beiteskader på skog er størst i områder med 
yngre furuskog, men også ungskogsfelt av 
gran har de senere årene blitt kvestet av elg. 
I løpet av barmarksperioden forekommer en 
del avlings- og beiteskader i frukt og grønn-
saksproduksjonene. Gjennom vinterhalvåret 
er det registrert beiteskader på frukttrær og 

vintergrønt. Skogskadene finner vi over hele 
kommunen, mens avlingsskadene og beite-
skadene synes å være størst på Nes og tildels 
i Furnes.  
Når det gjelder hjort er bestanden fortsatt 
uoversiktlig, men det er laget egen bestands-
plan som sammenfaller med bestandsplan-

perioden for elg (2011 – 2013). Denne er 
ikke justert, og valdene disponerer kvoten 
fritt innenfor de 3 årene bestandsplanen 
gjelder for. Kvoten for 2013 blir derfor 12 dyr 
i henhold til bestandsplanen. I tillegg kom-
mer dyrene som ikke ble felt de to foregå-
ende år i følge bestandsplanen. 
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DET SKJER

F    
redag den 23. august arrangeres 
Blæstaddagen for 2. året på rad.  
Nytt av året er at maskinbransjen 
er medarrangør gjennom TLIF 

(Traktor og landbruksmaskinimportørenes 
forening). Dette betyr at det vil bli en enda 
sterkere satsning på maskinsiden, i tillegg til 

mangfoldet av stands vi også så på fjorårets 
arrangement. 
Arrangementet vil bli 3 delt med maskinde-
monstrasjoner/ visninger, utstilling/stands 
og fagforedrag. I tillegg ryktes det om at 
det vil bli både politisk debatt, traktorcross 
og auksjon av landbruksmaskiner i løpet av 

dagen. Alt i alt skulle dette bety en masse 
interessante aktiviteter som alle landbruks-
interesserte burde få med seg. 
Velkommen til blæstad 23. august!
For løpende oppdateringer om 
arrangementet, gå inn på 
http://www.blæstad.no/

hvem blir årets havredyrker?
Regionalt mesterskap i havredyrking ar-
rangeres i år på Blæstad. Det er i skrivende 
stund påmeldt 6 lag på Blæstad, og om-
trent samme antall 3 andre plasser i lan-
det. Hvert lag bestemmer over sine egne 
forsøksruter, og Hedmark Landbruksråd-
giving utfører alt det praktiske arbeidet. 
Åpent norsk havremesterskap 2013 arran-
geres av Norsk havreforening. Konkurran-
sen har som mål å øke produksjonen av 
norsk mathavre til havregryn, samt å bed-
re kvaliteten både på mat- og fôrhavre. 
I vår region utføres det praktiske arbeidet 
av Hedmark Landbruksrådgiving, etter in-

struksjon fra dere. Dere bestemmer sort, 
såmengde, gjødsel (type og mengde), 
plantevernstrategier og høstetidspunkt. 
Hvert lag består  av to til seks personer. 
Laget med høyest dekningsbidrag vinner 
konkurransen. Det kåres både en regional 
og en nasjonal vinner. Målet vårt i Hed-
mark er selvfølgelig å få Norgesmesteren 
i Havredyrking.

i skrivende stund er følgende lag fra vår 
region påmeldt: 
- Braskereidfoss Kornsilo 
- Hedemarken Landbrukskontor 
- Høgskolen i Hedmark avd Blæstad 

- Løten mølle v/ havregutta
- Romedal og Vallset Bondelag
- Vangli Barnehage

premier og påmelding
I fjorårets havremesterskap var premie-
potten til vinnerlaget på kr 45 000,-. Årets 
premiebeløp er i skrivende stund ikke fast-
satt, men den blir betydelig. 

Gjennom sesongen vil det i forbindelse 
med konkurransen bli avholdt fagmøter 
med omkringliggende temaer. Målet er å 
øke norsk havreproduksjon, med stadig 
bedre kvalitet på både mat- og fôrhavre.

             Av guro aLdersLyst   Hedmark landbrukskontor

blæstaddagen 
23. august 2013

Nm i havre 2013

             Av guro aLdersLyst
 Hedmark landbrukskontor

             Av gerd LoddeN soLberg
 Ringsaker landbrukskontor

Foto: Norsk Landbruk

V 
 elkommen til InnlandsMarkedet 
23. og 24. august 2013, en årlig 
tradisjon og et populært arran-
gement ved skolestart. Her vil de 

beste sidene av landbruket i Hedmark og 
Oppland bli presentert, samt bedrifter knyt-
ta til landbruket. Hovedmålet er å presente-
re trygg og sunn mat produsert og foredlet 
i innlandet. Arrangører er Ringsaker Bonde-
lag og Moelv Handelsstand. Moelv sentrum, 

som er et knutepunkt og et trivelig handels-
sted, er rammen rundt InnlandsMarkedet.
Under InnlandsMarkedet fylles sentrum 
med dyr, mat, handel, saker og ting, krydret 
med foreninger og organisasjoner, lokale 
og nasjonale kjendiser og artister. Begge 
dagene blir det utstilling av dyr. Også denne 
gangen inviterer vi skolebarn/skoleung-
dom til en sunn frokost, og vi regner med 
at minst 1200 barn og ungdommer fyller 

sentrum til et godt måltid. Ellers vil bodene 
bugne av ulike produkter basert på korn, 
kjøtt, melk, bær, grønnsaker, honning og 
husfl idsprodukter. Fagforedrag og under-
holdning er også en del av programmet. 
Dette blir moro! 
Vi ønsker dere velkommen til to innholds-
rike dager på InnlandsMarkedet, et møte 
mellom Fag, Folkeliv og Fest! 
www.innlandsmarkedet.no

innlandsmarkedet for hedmark 
og oppland 23. og 24. august
2013 i moelv
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VERDT Å VITE...

Varsel – rutiner ved viltpåkjørsler 
Ved viltpåkjørsler ring Politiet 2800. Du kan også ringe nødtelefonen 112. Har 

du kjennskap til den lokale fallviltordningen og deres mannskaper kan disse 

også kontaktes. 

dyrevernnemnda for hedmarken 2013-2016
Medlemmer

•		 Agnes	Sween,	Tåsåsvegen	81,	2320	Furnes,	leder	

 Mobiltlf. nemnd: 416 67 353, privat: 979 86 888

 e-post: nsween@online.no

•	 Ragnhild	Myklebust,	Kirkeveien	66,	2387	Brumunddal

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

•	 Britt	Dobloug,	Sankt	Mikaels	veg	283,	2324	Vang

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

Varamedlemmer  
•	 Per	Gunnar	Øxseth,	Søndre	Kongstedvei	13	C,	2340	Løten

 Mobiltlf. 913 43 350 – e-post: peroex@online.no 

•	 Hans	Paulsen,	Pålvegen	87,	2335	Stange

 Mobiltlf. 971 72 825 – e-post: hans-pau@online.no 

•	 Hanne	Lystad,	Nordvivegen	145,	2312	Ottestad

 Mobiltlf. 477 55 551 – e-post: Q-rompa@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 

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 26 027 

Det er gjennom hele året ønskelig at spor og synsobservasjoner av fredet 

rovvilt umiddelbart meldes rovviltkontaktene i regionen. Dette er viktig i for-

bindelse med bestandskartlegging av rovvilt. En god kartlegging av bestandet 

er avgjørende i forbindelse med tildeling av kvoter ved bl.a. lisensfelling. Der-

som du ikke får kontakt med rovviltkontaktene i din kommune, prøv nabo-

kommunen, rovviltkoordinatoren i Hedmark eller landbrukskontoret. 

telefonnummer veterinærvakt 
Hamar, Løten, Stange   tlf. 62 35 04 50

Ringsaker nord  tlf. 480 98 770

Ringsaker sør            tlf. 62 35 90 05/995 31 466

miljøplankurs
Landbrukskontoret i Ringsaker holder «lynkurs» i miljøplan for jordbruket. Her 

vil det gås gjennom hva som kreves for å ha en godkjent miljøplan. Kurset er 

ment både for nye brukere, og de som ønsker en oppfrisking. Kurset vil også 

være åpent for folk utenom Ringsaker. Vi planlegger å holde kurset to kvelder, 

slik at du kan velge den kvelden som passer best for deg. 

Tid: mandag 9.12.13 og tirsdag 10.12.13. 

Begge kvelder kl. 19.00 – 22.00, i Landbrukssentret på Rudshøgda.

Påmelding til Ringsaker landbrukskontor, tlf. 62 33 55 60/68 eller e-post 

postmottak.landbruk@ringsaker.kommune.no. Husk å oppgi ønsket dato!

tilskuddsmidler skogkultur
For 2013 gis tilskudd til følgende skogbruksformål i Ringsaker:

- Ungskogpleie: 40 %

- Markberedning, suppleringsplanting (planter og planting) 

 og stammekvisting: 30 %

- For 2013 gis det også tilskudd til manuell/mekanisk bekjempelse av 

 uønskede arter som kjempespringfrø og rødhyll i skogplantefelt

- Motormanuell tynning blir salderingspost

- Tildeling av tilskudd skjer etter prinsippet om første mann til mølla..

Søknadsfrist; Løpende inntil 22. november. Kontakt Finn Sønsteby  

for mer informasjon.

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. november 2011.

Bakgrunnen er at sprengningsforsøk har vist at gjødsel med mer enn

16 % nitrogen fra ammoniumnitrat kan bearbeides og brukes til 

fremstilling av bomber.

Begrensningen innebærer at mineralgjødsel med mer enn 16 % nitrogen fra 

ammoniumnitrat kun kan kjøpes av profesjonell brukere innen landbruket 

med et legitimt behov for slik gjødsel. Dersom en gjødselkunde ikke har et 

veletablert kundeforhold og er ukjent for selger, skal selger be om dokumen-

tasjon. 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 enhetsregisteret!
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 pro-

duksjonstilskudd og andre masseutsendelser der adresseinformasjon hentes 

fra Enhetsregisteret. Vi har forståelse for at man ønsker å bruke gårdsnavnet 

som en del av adressen (og identiteten). Derfor er det viktig at alle sørger 

for å oppdatere adresseinformasjon om sitt landbruksforetak i Enhets- 

registeret i Brønnøysund. Om man ønsker, kan man registrere både gårds-

navn og gate- og veiadresse som en del av adresseinformasjonen. 

Det er den enkelte som er ansvarlig for å ajourføre adresseinformasjon 

for eget foretak.

produksjonstilskudd
På bakgrunn av en noe spesiell vår, er det verdt å merke seg at pkt. 2.3.3 i 

veiledning til søknad om produksjonstilskudd sier at: «Alt areal skal som ho-

vedregel høstes eller avbeites minst en gang i løpet av vekstsesongen for å 

være berettiget tilskudd.» Areal som ikke høstes eller beites i løpet av vekstse-

songen, skal – med unntak av grønngjødslingsarealer - føres opp i søknaden 

om produksjonstilskudd som ute av drift.

Verdt å vite… 

             Av gerd LoddeN soLberg
 Ringsaker landbrukskontor

Foto: Norsk Landbruk

Landbrukern Nr2 2013.indd   21 11.06.13   09:44



22 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken juni 2013

 

 
 
 

Hogst 
 Har du planer om å levere tømmer? 
 Ønsker du hjelp til hogsten? 
 
Ta kontakt med Mjøsen Skogs skogbruksledere for  
befaring og en skogprat! 
 
Skogbrukslederne på Hedmarken – skogeiernes eget redskap! 
Totalleverandører av skogtjenester: Skogplanting, ungskogpleie, 
markberedning, tynning, hogst og veiledning. 
 
Ringsaker: 
Anders Flugsrud, 900 55 662, af@mjosen.no 
 
Stange: 
Frank Monsen, 905 99 732, fm@mjosen.no 
 
Furnes, Vang og Løten: 
Håvard Dufseth, 922 28 565, hd@mjosen.no 

 

 

 

Planlegg ungskogpleien nå! 
 Gir større produksjon av god kvalitet. 
 Gunstige skogfond- og tilskuddsordninger gjør 

investeringen svært lønnsom. 
 Bør utføres når hovedtreslaget er mellom 1,3 og 4 m, 

og før framtidstrærnes høydevekst hindres av 
overstandere. 

 
Ikke vent – ta kontakt med oss i Mjøsen Skog, så kommer 
vi med tilbud. Vi har ledig kapasitet! 
 
Kontakt: 
Pådriver skogkultur Ringsaker: 
Anne Guri Kløvstad, 901 23 883, agk@mjosen.no 
 
eller skogbrukslederen i din kommune. 
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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 kjøttprod, 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) (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)
 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)
 innmeldingsfrist for salg av melkekvote på ku (både kjøp og salg, sLF)
 søknad om utleie av melkekvote ku (sLF)

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). 
 innovasjon Norge (bu) – tradisjonelt landbruk (Kommunen)

1. des.  søknad om melkekvote på ku for nyetablering  (sLF)

31. des.  erstatning for katastrofetap i husdyrhold for tap av sau på beite (Kommunen)
 Varsle Landbrukskontoretså rask som mulig.  

hele året tidlig pensjon for jordbrukere (Kommunen)
 tilskudd til avløsning v/ sykdom m.v. – frist 3 mnd. etter siste sykedag. (Kommunen)
 tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NmsK), herunder ungskogpleie. (Kommunen)
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Returadresse:
Landbrukskontoret i Ringsaker
Postboks 14, 2360 Rudshøgda

– et selskap i Norgesfôrkjeden

Delgjødsling/overgjødsling
Vi har gjødsel på lager for rask 
levering
•Fullgjødsel 
•Opti-KAS/Opti-NS
•Kalksalpeter
•Hagegjødsel

Jostein Fjeld
Plantekultursjef
Tlf: 951 50 157
e-post: jfj@strandunikorn.no

Bjørn Molteberg
Produktsjef grasfrø, forvekster 
og grøntanlegg
Tlf: 911 45 996
e-post: bmo@strandunikorn.no

Hans Arne Krogsti
Produktsjef settepotet
Tlf: 908 70 837
e-post: hk@strandunikorn.no

Ragnhild Sween
Leder butikkutsalg
Tlf. 959 75 909 
e-post: rsw@strandunikorn.no

Kontakt våre fagpersonerKontakt våre fagpersonerKontakt våre fagpersoner

Ordre/Sentralbord 62 35 15 00

Plantevern
Bredt utvalg av preparater til bekjempelse av
•Ugras •Sopp •Insekt 
•Vekstregulering •Floghavre

Henv. Strand Unikorn, Moelv 
 Haugsveen & Fjeldstad Landbruk, Stange

Viktige innsatsfaktorer 
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