
Follo landbrukskontor 

TERTIALRAPPORT 2017-2 

Innledning 
Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, 

Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovens § 28 – 1b med Ås som vertskommune.  

Det er ikke spesielle avvik å rapportere for 2.tertial 2017. Saksbehandling og kontrollvirksomhet er i 
rute.  
Det er holdt ett møte i koordinerende utvalg for landbrukskontoret, fredag 2.6. Forslag til ny mål- og 
rapporteringsstruktur for landbrukskontoret ble drøftet og foreløpig handlingsprogram og 
budsjettforslag for 2018 ble lagt fram og drøftet. Tertialrapport for 1. tertial ble godkjent. 
 

Hovedmål 
Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. 

Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og 

faglig god måte. 

 

Arbeidsområder og delmål 

Økonomiske virkemidler/tilskuddsforvaltning 

Delmål : 

Landbrukskontorets brukere skal tilbys tjenester og saksbehandling av god faglig kvalitet og med høyt 

servicenivå.  

 

Oppgavene består i veiledning og behandling av søknader om produksjonstilskudd, 

velferdsordningene i landbruket, miljøvirkemidler-, nærings- og skogvirkemidler. 

 

Resultatindikatorer: 

 Søknader og beløp produksjonstilskudd 

 Søknader og beløp RMP 

 Søknader og beløp SMIL/NMSK/drenering 

 Kontroller gjennomført 
 

Tertialrapport 2. tertial 2017: 

 

Produksjonstilskudd 

Systemet for søknad om produksjonstilskudd i landbruket er under omlegging og det var en ekstra 
søknadsfrist for husdyrbrukere i mai. Det var 68 søkere fra Follo. Kontroll av 5 – 10% av 
søknadsmassen blir gjennomført etter ny søknadsfrist 15.10.2017. 
 



SMIL 
Pr 1.9. 17 var det innvilget 27 søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket i Follo. Av 
disse gjaldt 22 søknader hydrotekniske tiltak, 4 vegetasjonssoner og 1 tilskudd til verneverdig 
bygning. Til sammen er det disponert kr 1 992 500 til formålet hittil i år. Tildelingen av midler fra 
Fylkesmannen til Follo-kommunene for 2017 var kr 1 695 500. I tillegg kommer kr 483 000 inndratte 
midler fra ikke utførte planer som kan gjenbrukes. Og så fikk vi kr 928 490 i en ekstratildeling til 
spesielt utsatte områder. Dette på bakgrunn av stort behov for midler til forurensningstiltak i våre 
leirjordsområder.  
 
Drenering 
Fra 1.7. ble satsene for tilskudd til drenering av tidligere dyrka jord doblet, fra kr 1000 til kr 2000 pr 
dekar systematisk grøfting. Dette har medført stor søknadspågang og ekstra tildeling av midler fra 
Fylkesmannen til formålet i 2 omganger. Det er nå tildelt kr 2 357 436 til drenering i Follo, mens 
innvilget tilskudd pr 1.9. er kr 2 956 000. Overskridelsen er avklart med Fylkesmannen som varsler at 
det vil bli gitt ekstra midler. 

 

Eiendomsforvaltning/juridiske virkemidler 

Delmål: 

Landbrukskontoret skal forvalte jordlov, skogbrukslov og konsesjonslov i tråd med nasjonale 

retningslinjer og regionale og lokale føringer. 

 

Oppgavene består i saksbehandling og vedtak i saker etter jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, 

odelslov og forskrifter etter disse. Landbrukskontoret gir uttalelse til plansaker og byggesaker i LNF-

områder 

 

Resultatindikatorer: 

 Antall saker behandlet m. resultat 

 Antall klagesaker m. resultat 

 Areal dyrka og dyrkbar jord omdisponert v/jordlovsbehandling 

 Antall saker etter landbruksveiforskriften 
 

Tertialrapport 2. tertial 2017: 

Antall saker etter jordlov og konsesjonslov samt landbruksveiforskriften 
 

Kommune Omdisp. og 
deling 

Konsesjon Landbruksveier 

 1.tert 2.tert 1.tert 2.tert 1.tert 2. tert 

Vestby 1  5 2 1  

Ski 1 1 3 1 2 2 

Ås 5 1   3 2 

Frogn 3 1 1    

Nesodden  2     

Oppegård       

Sum 10 5 9 3 6 4 

 



 

Arealforvaltning 

Delmål: 

Landbrukskontoret skal bidra til bærekraftig forvaltning av arealressursene og sikring av 

matproduksjon og kulturlandskap i Follo.  

 

Oppgavene består i deltakelse i kommunale planprosesser med kompetanse om landbruk og 

jordvern (gjelder kommuneplaner, kommunedelplaner, temaplaner og områdeplaner i 

landbruksområder) 

 

Resultatindikatorer: 

 Beskrivelse av deltakelse i kommuneplanlegging i kommunene 

 Møter i politiske utvalg 

 Rapportere masseoppfyllingssaker 
 

Tertialrapport 2. tertial 2017: 

Det har ikke vært stor aktivitet i forbindelse med kommuneplanlegging i 2.tertial. Arbeid med 

grunnlaget for en landbruksstrategi er startet. Det skal lages en presentasjon/beskrivelse av 

landbruket i kommune og det ses på om mål og strategier i tidligere landbruksplaner for kommunene 

kan brukes som grunnlag. 

Landbrukskontoret har gitt innspill til flere plansaker og gitt uttalelser til byggesaker i LNF-områder i 

2.tertial. 

 

Miljøforvaltning 

Delmål: 

Landbrukskontoret skal bidra aktivt til et klima- og miljøvennlig landbruk med bærekraftig utnytting 

av jord- og skogressursene i Follo 

 

Oppgavene består i å: 

-Være pådriver for miljøtiltak i landbruket 

-Forvalte regionalt miljøprogram og bidra til utvikling av programmet 

-Delta aktivt i vannområdearbeid gjennom temagrupper landbruk 

-Kjenne naturmangfoldloven og vurdere konsekvenser for naturmangfold i alle saker  

-Forvalte forskrift om bærekraftig skogbruk 

-Bidra til tilgjengelighet til kulturlandskap, kulturminner og friluftsliv 

-Være oppdatert på, og formidle, kunnskap om naturverdier særlig knyttet til jordbrukslandskapet i 

Follo (dammer, eiker og kantsoner) 

 
Resultatindikatorer: 

 Synliggjøre resultater av regionalt miljøprogram 

 Antall innspill og deltakelse i kommunale planer 

 Antall miljøråd/miljøplaner  

 Møter i vannområdene 
 



Tertialrapport 2. tertial 2017: 

Landbrukskontoret driver eget prosjekt med miljørådgiving og planlegging av miljøtiltak på 
enkeltbruk. Prioritert område i 2017 er Vestby, søndre deler av Ås og Frogn (Hølenvassdraget og 
kystbekker i vannområde Morsa). 
I samarbeid med PURA ble det arrangert fagmøte 9.mai for bønder med tema nye verktøy for 

presisjonsgjødsling og presisjonssprøyting, ca 30 frammøtte. 

Landbrukskontoret har deltatt i planlegging av møter i vannområdene Morsa og PURA. Felles 

befaring og møte for temagruppene for landbruk med fokus på vegetasjonssoner i kystbekker med 

sjøørret ble arrangert i Son 31.mai. 

Landbrukskontoret har deltatt i utarbeidelse av plan for naturmangfold for Ski og gitt innspill til andre 

kommunale planer på miljøområdet. Vi har også deltatt i prosessen rundt regional plan for klima og 

energi i Akershus. 

Næringsutvikling 

Delmål: 

Landbrukskontoret skal bidra til utvikling av landbruket i Follo og være pådriver for ny 

næringsutvikling i tilknytning til landbruket. 

 

Oppgaven består i: 

-Førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge, informere og behandle søknader 

-Bistand ved bruksutbygging 

-Samarbeid med etablerertjenesten 

-Pådriver for landbrukstilknyttet næringsutvikling 

 

Resultatindikatorer: 

 Antall saker forberedt for IN 

 Møter kurs arrangert 
 

Tertialrapport 2. tertial 2017: 

En søknad om tilskudd fra IN er behandlet og godkjent i tillegg til de 8 som ble behandlet i 1. tertial. 

Landbrukskontoret følger opp pågående saker, ekspederer delutbetalinger og godkjenner 

sluttutbetaling samt veileder under utvikling av prosjektene og nye bønder/etablerere som tenker på 

utvidelser eller å starte ny virksomhet i landbruket. 

 

Økonomi og organisasjon 

 

Delmål 1: Landbrukskontoret skal ha en økonomi som sikrer prioriterte tjenesteområder 

 

Tiltak:  

Forslag til budsjett og handlingsprogram for kommende år og økonomiplan for 4-årsperioden legges 

fram for koordinerende utvalg innen 10.6. Endelig budsjett legges fram innen 15.9. 

 

Resultatindikator: 

 Tertialrapporter og årsrapport 

 

 



Regnskapsrapport 2. tertial 2017: 

 Utgifter Regnskap 30.08.17  Budsjett 2017 % forbruk 

Lønn og sosiale utgifter 3 265 248 4 426 000 73,8(101,6) 

Kontordrift 164 237 338 000 48,6 

Husleie 212 000 212 000  

Adm. kostnader Ås kommune 240 000 240 000  

Miljørådgiving* 30 000 150 000  

Veterinærvakt* 603 165 790 000  

    

Sum utgifter 4 514 650 6 156 000 73,3 

Inntekter    

Tilskudd fra kommunene 4 950 000 4 950 000  

Betaling for tjenester, 
prosjektinntekter, refusjoner og 
gebyrer 

33 900 100 000 

 

Refusjon viltforvaltning, Ås 110 000 110 000  

Refusjoner fra stat (sykepengeref. 
etc) 1 500   

Refusjon miljøprosjekt*  150 000  

Refusjon Veterinærvakt* 808 917 790 000  

Fond  56 000  

Sum inntekter  6 156 000  

 

Regnskapet viser et forbruk i tråd med budsjettet. Det ser ut til å bli et lite overforbruk på lønn. 

Kontorutgiftene er foreløpig noe lavere enn budsjett, men det kommer erfaringsvis noe økning mot 

slutten av året. Av inntekter mangler det en del på posten betaling for tjenester, refusjoner etc, men 

her kommer det også inne en del på slutten av året. Refusjon miljørådgiving blir balansert mot 

utgifter. I sum regner vi med å belaste driftsfond med et beløp antakelig noe høyere enn i budsjettet 

over. 

 

Delmål 2: Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. 

 

Tiltak:  

Medarbeiderne skal delta på relevante kurs og kompetansetiltak gjennom året 

 

Resultatindikator: 

 Rapport om kurs og seminarer 

  

 

Tertialrapport 2. tertial 2017: 

Det er ikke gjennomført større kompetansetiltak for medarbeidere 2. tertial 
 

 

Ås, 12.09.2017 

Lars Martin Julseth, landbrukssjef 


