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 Innledning 
Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Nordre Follo, 
Ås, Frogn og Nesodden. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 20-2 med Ås som vertskommune. Landbrukskontoret har 5 hele stillinger. 

Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter. 
Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og forvalter en rekke lover og økonomiske 
virkemidler som gjelder for landbruket. Kommunedirektørene har delegert kurante saker og saker 
uten prinsipiell betydning til kommunedirektøren i Ås som har delegert videre til landbrukssjefen via 
kommunalsjef. Landbrukskontorets handlingsprogram fastsetter hovedmål og delmål for 
landbrukskontoret, angir arbeidsområder, og er grunnlaget for rapportering.  

Follo er et produktivt og viktig landbruksområde dominert av kornproduksjon. Det er få husdyrbruk i 
Follo. Betingelsene for matproduksjon er gunstige. Det dyrkes matkorn tilsvarende 20-30 millioner 
brød hvert år. Dette kan mer enn dobles ved en beredskapssituasjon. Kornproduksjonen utgjør i alt 
50-60 tusen tonn hvert år. Det dyrkes også en god del grønnsaker og bær. Dette kan også økes 
betydelig ved en beredskapssituasjon. Fra skogene i Follo tas det ut rundt 100 000 kubikkmeter 
tømmer til en verdi av ca 40 millioner kroner hvert år. Brutto verdiskaping i landbruket i Follo pr år er 
ca 250 millioner kroner. I tillegg kommer ringvirkninger i andre bransjer (transport, bygg og håndverk 
etc).  Det er ca 1150 landbrukseiendommer i Follo med smått og stort. Da regnes eiendommer med 
over 5 dekar dyrka jord eller over 25 dekar skog som landbrukseiendommer. Det har vært en 
nedgang i antall aktive bruk i flere år, med det har stabilisert seg noe de aller siste årene. Antallet 
foretak som søkte produksjonstilskudd i 2020 var 282, i 2021 279.  Arealet holdes i hevd ved bortleie. 
På over 70 % av landbrukseiendommene med dyrka jord er jorda bortleid. Gjennomsnittsarealet på 
driftsenhetene har økt nesten hvert år og var i 2021 442 dekar. 

2021 var et middels godt år for jordbruksproduksjon med middels kornavlinger i Follo. Store deler av 
høstkornet gikk ut pga vanskelige vinterforhold. Dette ble erstattet av vårkorn. Det kom en tørr 
periode i juli som førte til noe for tidlig modning. 

Aktiviteten ved landbrukskontoret i 2021 har som i 2020 vært preget av koronarestriksjoner. 
Arrangementer og fagsamlinger er avlyst eller holdt digitalt, befaringer er begrenset. 
Landbrukskontoret har vært delvis stengt for besøk. Hjemmekontor er delvis benyttet. Alle pålagte 
oppgaver er utført uten forsinkelser. 

 

Koordinerende utvalg 

Kommunedirektørene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal følge opp 
virksomheten ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo 
landbrukskontor». Utvalget tar blant annet stilling til handlingsprogram og tertialrapporter fra 
landbrukskontoret, og avgir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsmelding, regnskap etc. Ås 
kommune er vertskommune for landbrukskontoret og har lederrollen i utvalget. Utvalget hadde 3 
møter i 2021. 

 

Sammensetning av det koordinerende utvalg for Landbrukskontoret i Follo i 2021: 

Kommune Fast representant 

Ås Nils Erik Pedersen, leder  

Vestby Oddveig Hallingstad Trovik 

Nordre Follo Kjersti Gram Andersen 

Frogn Anne-Bergitte Thinn 

Nesodden Grethe Hagbø 
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 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. 

1 Økonomiske virkemidler - tilskuddsforvaltning – kontroll 
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, miljø-, nærings- og skogvirkemidler. 

1.1. Produksjonstilskudd (PT) og avløsertilskudd i landbruket 
I februar 2021 ble produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning for ferie og fritid (husdyrbruk) for 
2020 utbetalt.  

I 2021 søkte 279 landbruksforetak om produksjons- og avløsertilskudd (PT), fordelt på 2 
søknadsomganger. I mars mottok landbrukskontoret søknad del 1 fra husdyrprodusenter og i 
oktober mottok kontoret søknader om tilskudd til planteproduksjon og beitetilskudd. Per 6.2.2022 er 
277 søknader sendt til utbetaling. 2 søknader ble avslått. 3 søkere som  bare hadde levert del 1 av 
søknaden ble avvist.  

Antall søkere om produksjonstilskudd i Follo 1990 - 2020 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet 

Landbrukskontoret gjennomfører kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år 
etter et risikobasert uttrekk. I 2021 ble det gjennomført 28 kontroller, 15 ved stedlig kontroll og 13 
dokumentkontroller. På grunn av smittefare ble to stedlige kontroller i desember avlyst og gjort om 
til forenkla dokumentkontroller. 

Det ble oppdaget 2 vesentlige avvik, og 15 mindre avvik. Mindre avvik skyldes i stor grad mangelfulle 
eller feil opplysninger knyttet til gjødslingsplan og sprøytejournal. Utover det var det i denne 
søknadsomgangen flere mindre avvik fra arealet i kontrollgrunnlaget på grunn av endringer utført i 
periodisk ajourhold av AR5 i fire av fem kommuner i 2020-21. Det ble også gitt råd og varsel om 
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oppfølging.  Saksbehandlingen har foregått fra 1. mars 2021 til februar 2022 med en svært intens 
kontrollperiode i november/desember. Saksbehandlingstiden styres av systemet E-stil.  

Landbrukskontoret bruker ca. 4 månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-
ordningen.  

 

 

 

1.2. Velferdsordningene 
Dette gjelder tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. og tidligpensjonsordning for 
jordbrukere. Det var 2 søknader etter disse ordningene i 2021, begge p.g.a. sykdom 

1.3. Regionale miljøtilskudd (RMP) 
Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til 
forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. I områdene under marin grense er det 
forurensningstiltak som prioriteres. I Follo ble det i 2021 utbetalt kr 10,1 mill. i regionale 
miljøtilskudd, mot kr 9,6 mill. i 2020.  Nytt av året er endret kartgrunnlag for erosjonsrisiko. De 
største endringene er at man i stedet for 4 erosjonsrisikoklasser, har fått 2 nye erosjonsklasser 
(erosjonsklasse 2 med dråg og erosjonsklasse 3 med dråg) slik at man har 6 klasser. Det ble behandlet 
178 søknader i 2021 mot 184 søknader i 2020. 63 prosent av foretakene som søkte 
produksjonstilskudd søkte også om RMP-midler.  

Det ble foretatt risikobasert kontroll av 9 foretak, 5 prosent av søknadsmengden. Kontrollene ble 
utført i perioden 11.11.2021 til 02.12.2021.  I RMP-kontrollen ble det gjort kontroll av foretak som 
har høye søknadsbeløp og/eller har søkt om tilskudd til ingen jordarbeiding på flomutsatte arealer 
og/eller fangvekster. Det ble funnet noen avvik, først og fremst ved at det ble søkt på ordninger som 
ikke gjelder for aktuelt område. Saksbehandlingen foregikk fra 15. oktober 2021 til 14. januar 2022. 

1.4.    Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotekniske tiltak, 
og særlig oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og MORSA prioritert. Follo-kommunene 
har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene.  Follo landbrukskontor ga i 2021 
tilsagn til 39 søknader, for til sammen kr 2 436 049. Mange planer innebærer store kostnader til 
utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, avskjæringsgrøfter og reparasjon av 
erosjonsskader. Det gis 3 års arbeidsfrist med mulighet for 2 års forlengelse. På grunn av 
koronarestriksjoner har ikke alle sluttutbetalinger blitt kontrollert stedlig, en del har blitt utført med 
dokumentkontroll, tilsendte bilder og grøftekart.  

Søknadene ble behandlet løpende og saksbehandlingstiden maksimalt 4 uker.  

1.5.    Tilskudd til drenering 
Det er stort behov for drenering av jordbruksarealer i Follo. Det gis tilskudd til drenering av tidligere 
drenert jordbruksjord eller planert areal som ikke tidligere er drenert. For systematisk grøfting, 

14873

111566

2176

Produksjon i Follo fordelt på 
areal (daa)

Grovfor Korn Annet

182

1456

50

488

Produksjon av "annet" i 
Follo (daa)

Potet Grønnsaker Frukt Bær
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profilering og omgraving er tilskuddet kr 2.000 pr daa. For annen usystematisk grøfting gis det kr 30 
pr. løpemeter grøft. Dert ble gitt tilskudd på kr 748 000 fordelt på 11 søknader for 2021. I 2020 ble 19 
søknader godkjent i Follo med et samlet tilskuddsbeløp på kr 1 982 000.  Normalt blir det 
gjennomført sluttbefaring før utbetaling av alle dreneringsplaner. På grunn av koronarestriksjoner 
har en del av disse i år blitt utført med dokumentkontroll, tilsendte bilder og grøftekart.  I 2021 fikk 
Follo tildelt tilstrekkelig med midler til dreneringstilskudd. Dreneringssøknadene ble saksbehandlet 
fortløpende, etter at kulturmyndighetene hadde avklart forhold knyttet til kulturminner.  

1.6.    Erstatningsordningene 
Erstatning kan gis til jord- og hagebruk med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold 
som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning kan også gis for svikt i honningproduksjon og tap av 
bifolk.  

Etter erstatningsordningene for avlingssvikt mottok kontoret4 søknader i 2021, 2 fra Nordre Follo 
kommune og 2 fra Ås kommune. Søknadene gjaldt svikt i bringebær-, potet- og grasproduksjon samt 
mangel på arbeidskraft til høsting av jordbær. 

1.7.    Skogfond 
Ved tømmersalg skal skogeier sette av minst 4 prosent av bruttoverdi til skogfond. Midlene på 

skogfond kan investeres i tiltak i den enkelte eiers skog. Kommunen forvalter ordningen.   

I 2021 omsatte 163 skogeiere i Follo til sammen 204.830 m³ tømmer med bruttoverdi kr 85.544.522,- 

og satte av 16,3 prosent til skogfond. Omsetningsvolumet er omlag 75 prosent mer enn i 2020 og litt 

mer enn det dobbelte av gjennomsnittlig årlig tømmeromsetning i Follo i perioden 2001-2020. 

Økningen kan ha sammenheng med blant annet økt volum hogstmoden skog (tett planting på 50- og 

60-tallet med gran av mellomeuropeisk frømateriale), tørkestress og svekket skoghelse (framskynder 

hogstmodenhet), relativt gode tømmerpriser og større tilgang på entreprenører med skogsmaskiner. 

Det ble utbetalt totalt kr 6.441.777,- fra skogfond fordelt på 233 utbetalinger i 2021. 160 utbetalinger 

gikk til skogkulturtiltak med samlet kostnad kr 4.642.019,-, 14 utbetalinger gikk til veitiltak med 

samlet kostnad kr 1.810.953,-. 9,4 prosent av skogkulturtiltakene ble kontrollert i felt.  

Omlag 90 % av skogfondskravene ble behandlet innen fire uker. 

1.8. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
Det ble i 2021 gitt NMSK-tilskudd til ungskogpleie, markberedning (unntatt Nordre Follo), tettere 

planting som klimatiltak, og koronatilskudd til planting. Tilskudd til ungskogpleie og markberedning 

ble gitt med satser og regler som var satt i samråd med blant annet nabokommuner.   

Til 45 søknader om tilskudd til ungskogpleie, med samlet areal 1.637 dekar, ble det innvilget til 

sammen kr 348.993,-. 2 søknader om tilskudd til markberedning, med samlet areal 346 dekar, ble 

innvilget til sammen kr 23.175,-.  

Det ble i 2021 gitt 61 tilskudd etter Landbruksdirektoratets ordninger for tilskudd til planting, tettere 

planting som klimatiltak og korona-tilskudd (for å sikre nødvendig arbeidskraft), med til sammen kr. 

249.591,-. Korona-tilskuddet (kr. 129.300,-) gjaldt skogeiere som plantet selv eller benyttet egne 

ansatte eller lokale entreprenører. Større entreprenører (Viken Skog, Glommen Mjøsen Skog, SB-

Skog og Nortømmer) har mottatt tilsvarende tilskudd (1,50 kr/plante) direkte fra en nasjonal pott.  

Det ble utført feltkontroll på 15 av NMSK-søknadene. Ca 90 prosent av søknadene ble behandlet 

innen fire uker. Landbrukskontoret brukte anslagsvis 30 dagsverk på NMSK-tilskuddsordningene. 

Landbrukskontoret brukte i 2021 ca 75 dagsverk på skogfondsordningen  og tilskuddsordningen 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 
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1.9. Tilskudd til landbruksvei 
Det ble totalt utbetalt kr. 266.449,- i tilskudd til bygging av fem skogsbilveier i Follo i 2021. En av 
disse,  kr 62.540,-, ble innvilget i 2021De resterende fire hadde fått innvilget tilskudd før 2021. Alle 
veiene ble ferdiggodkjent i 2021. Landbrukskontoret brukte ca 5-10 dagsverk knyttet veitilskudd i 
2021. 

 

2. Juridiske virkemidler - landbrukslovgivningen 
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 
Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder). 

2.1. Saker etter jordloven 
Kommunene fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om fradeling av 
areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka eller dyrkbar jord blir 
det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet formål forkommer også. 
Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§8), blant annet ved godkjenning av 
jordleieavtaler. 

I 2021 ble det behandlet 26 saker angående omdisponering og deling etter jordloven (se vedlegg). 
Saksbehandlingstiden på saker etter jordloven er vanligvis 3 -4 uker. 

2.2. Saker etter konsesjonsloven 
Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. I tillegg kontrolleres egenerklæring 
om konsesjonsfrihet ved alle eierskifter. Kommunene har som oppgave å legge inn egenerklæringer 
og konsesjoner i matrikkelen. Landbrukskontoret kontrollerer alle egenerklæringer for 
landbrukseiendommer og også øvrige egenerklæringer for Ås og Vestby, og legger dem inn i 
matrikkelen.  

I 2021 behandlet kontoret 22 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer, 109 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Ås, 542 egenerklæringer om konsesjonsfrihet i Vestby hvorav 
208 festetomter under en eiendom, og 19 i øvrige kommuner (landbrukseiendommer) 

Saksbehandlingstiden for søknader om konsesjon er vanligvis ca 4 uker.  

 

Figur 3. Antall jord- og konsesjonssaker i 2021 fordelt på kommuner 

Kommune Omdisponering og deling Konsesjon Sum 

Vestby 6 9 15 

Nordre Follo 6 5 11 

Ås 10 4 14 

Frogn 4 1 5 

Nesodden 0 3 3 

Sum 26 22 48 
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Follo landbrukskontor brukte ca 0,7 årsverk på saksbehandling etter jordloven og konsesjonsloven i 
2021. 

 

2.3. Saker etter skogbruksloven 
 

2.3.1. Foryngelseskontroll i skogbruket 

Skogeier skal jamfør skogbrukslovens § 6 sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst. 

Landbrukskontoret utførte i 2021 Landbruksdirektoratets opplegg for foryngelseskontroll. 29 

skogeiere som i skogfondsregnskapet var registrert med salg av minst 250 m3 gran i 2018 og ingen 

eller lite planting i etterkant, fikk brev og egenerklæringsskjema fra landbrukskontoret. Ved årets 

utgang hadde 19 av disse status «OK», 6 «OK, bør følges opp», og 4 skogeiere hadde ikke svart eller 

blitt kontrollert i felt. Statsforvalteren hadde i tillegg ansvar for kontroll av to hogstfelt på eiendom 

eid av landbrukskontorets samarbeidskommuner (en OK og en ikke svart/spurt).  

En del tidligere forhold ble fulgt opp. Av 205 registrerte slike hogster 2013-2017 hadde ved årsskiftet 

188 statusen «OK» og 12 «OK, bør følges opp». De fleste av disse har svart «Har tilrettelagt for 

naturlig foryngelse» eller «Planlegger planting på et senere tidspunkt».  

Ordningen virker som en påminnelse for en del skogeiere, og bidrar dermed til planting som ellers 

ikke hadde blitt utført. 

Feltkontroll og flyfotovurderinger viser at mange hogstfelt er forynget naturlig med tetthet over 

minste lovlige, oftest mest med bjørk. Disse feltene trenger oppfølging, særlig i form av 

avstandsregulering og/eller suppleringsplanting, for at skogen skal få brukbart virke. 

 

2.3.2. Hogstmeldinger i Oslomarka 
Forskrift om skogbehandling i Oslomarka er hjemlet i skogbrukslovens § 13, og gjelder i Follo i deler 

av Nordre Follo kommune. I forskriftens virkeområde skulle foryngelseshogster som var planlagt 

gjennomført i 2021 meldes til, og godkjennes av kommunen før hogst ble utført. Dersom kommunen 

fant at foryngelseshogsten kunne medføre vesentlige ulemper for friluftsliv, naturmiljø, landskap, 

kulturminner eller vannforsyning, kunne kommunen nekte hogst eller gi nærmere pålegg om 

hvordan hogsten skulle gjennomføres. Fra 01.01.2022 gjelder en ny forskrift. 

I 2021 besvarte landbrukskontoret 12 hogstmeldinger. Alle ble befart sammen med driftsansvarlig 

skogbruksleder. Til sammen ble det godkjent hogst av om lag 781 dekar fordelt på 54 hogstfelt.  

Gjennomsnittlig hogstfeltstørrelse var 14 dekar. Ca 90 prosent av antall hogstfelt og av hogstarealet 

var åpen hogst (vesentlig flate- og frøtrestillingshogst). I sju tilbakemeldinger ble det gitt pålegg om 

hvordan hogsten skulle utføres. I seks av tilbakemeldingene handlet påleggene blant annet om 

begrensning av flatestørrelse. Det ble godkjent en hogstflate større enn 30 dekar (inkludert 

tilgrensende foryngelsesfelt). Et hogstfelt ble nektet hogget for å begrense hogstflatestørrelse. To av 

hogstgodkjenningene ble påklaget av Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. I det ene tilfellet 

opprettholdt Statsforvalteren kommunens vedtak, den andre klagen vil bli behandlet i 2022. I sju 

tilfeller var saksbehandlingstiden lengre enn 28 dager. Avviket skyldes i stor grad omfattende 

hogstmeldinger og at det at felles befaringer med deltakelse av alle aktørene er vanskelig å arrangere 

på kort varsel.. Landbrukskontoret brukte anslagsvis 20-25 dagsverk på disse sakene i 2021. 
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2.3.3. Landbruksveisaker 
Det er i 2021 kommet inn 16 søknader om bygging av landbruksvei. Det er gjort vedtak i 9 veisaker i 
løpet av året, 2 av disse var omsøkt i 2020. 8 vedtak godkjente hele eller deler av omsøkt vei. Det 
niende vedtaket var et avslag som ble påklaget. Avslaget ble opprettholdt av klageinstansen 
(Statsforvalteren). Flere saker fra 2021 er under arbeid, eller er ikke fullstendige fra søker.  

Saksbehandlingstiden i landbruksveisaker fra komplett søknad er normalt 8 uker, da det skal hentes 
inn uttalelser fra regionale myndigheter som vanligvis tar 4 uker. Vår saksbehandlingstid er normalt 4 
uker. Det har også i år vært utfordringer med å få inn komplette søknader, slik at 
saksbehandlingstiden kan oppleves som lang.  

Det er avsluttet og meldt ferdig 2 landbruksveier i 2021. Kontoret har brukt ca 2 månedsverk på 
landbruksveisaker i 2021. 

 

2.4. Uttalelser til plan- og byggesaker 
Det er rutine for at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår 
landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken er 
avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller gjelder 
det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. I 2021 har kontoret gitt skriftlig 
uttalelse til ca 40 saker etter plan- og bygningsloven, de aller fleste gjaldt byggesaker på 
landbrukseiendommer. 

 

3. 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). 

3.1. Kommuneplanlegging 
Landbrukskontoret har hatt dialog med planavdelingene i Nordre Follo, Ås og Frogn og gitt innspill til 
kommuneplanprosessene i disse kommunene. 

3.2. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord  
Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 22.03.2021. I sum er det omdisponert 18,8 dekar dyrka  
jord i Follo i 2020, ingen dyrkbar jord. I følge Kostratall (noe underrapportering er registrert) er det i 
perioden 2012 til 2021 omdisponert 730,5 dekar dyrka jord og 952,7 dekar dyrkbar jord i Follo, det 
aller meste ved regulering etter plan- og bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter 
jordloven. 

 

Figur 4: Omdisponering av dyrka- og dyrkbar jord i 2021 i dekar – Kostra-tall 
 Omdisp. 

dyrka jord 
etter 
jordloven 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter jordloven 

Omdisp. dyrka 
jord etter PBL 

Omdisp. 
dyrkbar jord 
etter PBL 

Sum omdisp. 
dyrka og dyrkbar 
jord 

Vestby 0 0 0 0 0 

Nordre Follo 0,3 0 7,2 0 7,5 

Ås 0,2 0 2,3 0 2,5 
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Frogn 5,7* 0 3,1 0 8,8 

Nesodden 0 0 0 0 0 

Sum Follo 6,2 0 12,6 0 18,8 

*5,7 dekar i Frogn gjelder omdisponering til skog 

 

Figur 5: Omdisponert dyrka og dyrkbar jord 2012-2021 i dekar – Kostra-tall 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-
2021 

Vestby 5 2 1 77 0 0 29 0 11,8 0 125,8 

Nordre Fo          7,5 7,5 

Ski 122 80 30 29 198 180 67 22 0  728,0 

Ås 194 0 38 27 202 0 19 31 28,1 2,5 541,6 

Frogn 15 0 0 148 10 24 0  2,5 8,8 208,3 

Nesodden 0 0 32 12 0 0 0  0 0 44,0 

Oppegård 0 0 0 28 0 0 0  0  28,0 

Sum Follo 336 82 101 321 410 204 115 53 42,4 18.8 1683,2 
 

 

Figur 6: Omdisponert dyrka jord 2012-2021 i dekar – Kostra-tall 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-
2021 

Vestby 4 0 1 77 0 0 0 0 8,8 0 90,8 

Nordre Fo          7,5 7,5 

Ski 94 55 7 10 53 126 63 1 0  409,0 

Ås 76 0 38 4 0 0 8* 19 27,9 2,5 175,4 

Frogn 15 0 0 64 0 23 0 0 1,0 8.8* 111,8 

Nesodden 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25,0 

Oppegård 0 0 0 11 0 0 0 0 0  11,0 

Sum Follo 189 55 71 166 53 149 71 20 37,7 18,8 730,5 

*8 dekar i Ås 2018 gjelder omdisponering til skog, 5,7 dekar i Frogn 2021 gjelder skog 

 

3.3. Nydyrking 
Landbrukskontoret har i 2021 behandlet 5 søknader om nydyrking. Omsøkt areal er 104,5 daa. Alle er 
innvilget.  

 

Kommune  Antall saker  Antall daa  

Nordre Follo  3 51 

Ås 2 53,5 

Sum  5 104,5 

 

4. Natur og miljøforvaltning 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra aktivt til et klima- og miljøvennlig landbruk med bærekraftig 
utnytting av jord- og skogressursene i Follo. 



11 
 

Landbrukskontoret skal være pådriver for miljøtiltak i landbruket gjennom informasjonsarbeid og 
prosjekter, forvalte regionalt miljøprogram og bidra til utviklingen av programmet. 
Landbrukskontoret bidrar aktivt i vannområdearbeidet gjennom temagrupper landbruk i 
vannområdene PURA og Morsa.  

I arbeidet med økologisk landbruk skal landbrukskontoret drive informasjonsarbeid om mål og 
regelverk knyttet til temaet. 

Natur- og miljøhensyn skal vurderes i alle saker som behandles av landbrukskontoret. Lovverk som 
brukes til slike vurderinger omfatter blant annet naturmangfoldloven og skogloven med forskrifter. 

Landbrukskontoret har deltatt i arbeidet med plan for naturmangfold i Ås. Det har vært saker med 
tiltak for å legge til rette for hekking av åkerrikse og vipeprosjekt i Nordre Follo. 

 

4.1. Vannområdearbeid 

4.1.1. Morsa 
Follo landbrukskontor er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre 
vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i temagruppe 
landbruk i dette vannområdet. Det var 4 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2021. Tre av disse var 
digitale. I tillegg har det vært avholdt ett digitalt møte i forbindelse med utarbeidelse av ny 
elektronisk løsning for melding om mottak av avløpsslam.   

4.1.2. Pura 
Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder temagruppe landbruk. Det var 2 møter i 
temagruppe landbruk i 2021. Hovedinnsatsen i 2021 var rettet mot prosjektet erosjonssikring i 
Skuterudbekken/Grytelandsbekken, utarbeiding av skjøtselsplan for Skibekken, og forberedelse av 
nytt prosjekt i Storgrava i Frogn.  

4.1.3. Vannområdeutvalg Indre Oslofjord Vest 
Vannområdet dekker hovedsakelig områder på vestsiden av Oslofjorden, men også vestsiden av 
Nesoddlandet og nordre deler av Frogn kommune. Landbrukskontoret har ikke hatt tiltak i dette 
vannområdet i 2021. 

4.2. Miljørådgivning 
Landbrukskontoret har i mange år organisert og ledet miljørådgiving til enkeltbruk prioritert etter 
vannområder. Kommunene har satt av ekstra midler til dette, i tillegg er det innvilget tilskudd fra 
klima- og miljøprogrammet for landbruket via Statsforvalteren i Oslo og Viken. I 2018-2020 var 
innsats i Vestby og søndre deler av Ås og Frogn (Morsa 2) prioritert. I 2021 har miljøplanleggerne 
først og fremst bidratt med planlegging av tiltak og hjelp til søknad om SMIL-midler. 12 foretak har 
fått bistand til planlegging av hydrotekniske planer og søknader om SMIL-midler i 2021. Det er 
planlagt flere omfattende erosjonshindrende tiltak med behov for flere befaringer. 
Landbrukskontoret har avtale med to miljøplanleggere som har laget miljøplaner med søknad om 
SMIL-tilskudd.  

4.3. Kloakkslam i landbruket 
Follo landbrukskontor har gjennom mange år hatt ansvaret for å få til en smidig ordning forbruk av 
kloakkslam som gjødselvare i Follo. Etter gjødselvareforskriften er det tilstrekkelig å levere melding 
om mottak av slam til kommunen før slammet blir mottatt av bonden/foretaket. Slammet kan brukes 
som gjødsel med et 10-årig omløp i vanlig jordbruksproduksjon. 

Meldingene har blitt behandlet i samarbeid med de respektive kommuneoverleger i forhold til 
hygienisering (smitte) og stabilisering (lukt), samt mellomlagerplasser og spredemengder. 
Landbrukskontoret følger opp disse sakene med bl.a. feltkontroll av spredearealer og 
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mellomlagerplasser. Antall søknader har økt hvert år. Det forventes at en digital fellesløsning for 
melding om mottak av avløpsslam vil bli tatt i bruk i 2022. Løsningen er et samarbeid mellom flere 
kommuner i Viken. 

 

Oversikt over godkjente meldinger om 
kloakkslam i 2021  

      

Kommune  
Antall 

meldinger  
Slamtørrstoff 

tonn  
Spredeare

al  

Vestby  3 956 478 

Nordre Follo  4 1402 817 

Ås  7 2892 1536 

Nesodden  0 0 0 

Frogn  2 136 68 

Sum  16 5386 2899 

 

4.4. Tiltaksstrategier og retningslinjer for SMIL 
Det ble i 2021 sluttført arbeid med nytt strategidokument for miljøvirkemidler i jordbruket og miljø- 
og næringsvirkemidler i skogbruket i Follo for perioden 2021-2024. Follo landbrukskontor forvalter 
midlene samlet for de 5 samarbeidskommunene, og har anledning til å foreta omfordelinger mellom 
kommunene. Den totale tildelingen er disponert i samsvar med tiltaksstrategier og retningslinjer. 
Forslag til nye strategier ble drøftet med næringsorganisasjonene i landbruket og behandlet av 
politiske utvalg i alle kommunene. Nye mål og strategier for bruk av midlene  ble gjeldene fra og med 
2021.  

4.5. Viltforvaltning 
Landbrukskontoret har i 2021 hatt ansvaret for viltforvaltning for Ås og Frogn samt forvaltning av 
Follo elgregions bestandsplan. Det lages en egen rapport om viltforvaltning for Ås og Frogn. 

Follo landbrukskontor brukte ca. 3 månedsverk på viltforvaltning i 2021.  

4.6. Registrerings- og rapporteringsoppgaver i skogbruket 
Landbruksdirektoratet har pålagt kommunene å utføre flere registrerings- og rapporteringsoppgaver. 

De skogbruksfaglige registrerings- og rapporteringsoppgavene som tar mest tid er resultatkartlegging 

av foryngelse og miljø (tre år etter hogst) og registreringsfangst av granbarkbiller.  

Resultatkartlegging av foryngelse og miljø ved hogst er et av Landbruksdirektoratets opplegg for å 

påse at skogene forvaltes på en bærekraftig måte. Landbrukskontoret gjennomførte i 2021 

resultatkartlegging skogbruk og miljø på 11 hogstfelt. To av feltene hadde ekstreme mengder rødhyll. 

Tidsbruken var i gjennomsnitt ca et dagsverk pr hogstfelt (derav ca to timer ute på feltet).  

I tilknytning til NIBIOs barkbilleovervåkning har landbrukskontoret også i 2021 satt opp 4 fellegrupper 

à 4 feller, og målt og rapportert fangsten av stor granbarkbille 4 ganger i løpet av sommeren. Det ble 

i snitt i 2021 i Follo fanget ca 19.600 biller pr felle (10.500 i 2020). Fangsten av stor granbarkbille i 

registreringsfellene i Follo de tre siste årene har vært klart større enn de foregående 6-7 årene. Økt 

billefangst kan underbygge vår oppfatning av at helsetilstanden for gran mange steder i Follo er 

dårligere nå enn på flere 10-år. Ca 8-10 dagsverk gikk med til dette. 
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5. Næringsutvikling 
Delmål: Landbrukskontoret skal bidra til utvikling av landbruket i Follo og være pådriver for ny 
næringsutvikling i tilknytning til landbruket. 

Landbrukskontoret skal være pådriver for landbrukstilknyttet næringsutvikling. En viktig del av dette 
er vår rolle som førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge (IN). Vi jobber med informasjon til søkere 
om mulighetene for tilskudd og uttaler oss om søknadene før disse sendes videre til IN for 
behandling. Virkemidlene hos IN er varierte og gjelder blant annet investeringer innenfor tradisjonelt 
landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet 
og bioenergi. 

Landbrukskontoret samarbeider også med Etablerertjenesten i Follo som tilbyr hjelp for utvikling av 
tilleggsnæringer i den tidlige fasen av etablering. 

5.1. Søknader til Innovasjon Norge (IN) 
I 2021 var det 9 søknader om tilskudd innenfor tradisjonelt landbruk, 5 fra Ås, 2 fra Nordre Follo, 1 
fra Vestby og 1 fra Nesodden. Det var søknader om støtte til investering i korntørker/kornlager (fem), 
veksthus (1), fjøs til ammeku (2) og fjøs til melkeku (1). Tilsammen fikk disse innvilget kr 5 485 000 i 
tilskudd. 

I 2021 var det 4 søknader om investeringer i tilleggsnæringer. IN mottok  to søknader om 
investeringstilskudd til gårdsslakteri i Ås, og to søknader om etableringstilskudd fra bønder i Frogn. 
Søknadene om etableringstilskudd gjaldt henholdsvis forundersøkelse for oppstart med 
gårdsbutikk/parselldyrking og  forundersøkelse for besøksopplegg for skoler/barnehager. Det ble gitt 
kr 2 000 000 i investeringstilskudd til gårdsslakteriet og kr 139 000 til de to søknadene om 
etableringstilskudd. 

4 søkere fra Follo (2 fra Ås, 1 fra Nordre Follo og 1 fra Frogn) har fått til sammen kr 1 225 000 i 
tilskudd fra INs Bioenergi- og fornybar energi programmet. 

5.2. Økologisk landbruk  
Stortinget har vedtatt målsettinger for økologisk landbruk i Norge. Målet er at produksjonen skal 
dekke etterspørselen av økologiske produkter det er naturlig å produsere i Norge. Det er få foretak 
som driver økologisk landbruk i Follo. 

I 2021 var det 12 foretak (av 279) som søkte produksjonstilskudd til økologisk drift. De fleste som 
driver økologisk har både plante og dyreproduksjon(er). Det ble søkt om støtte til økologisk 
storfekjøtt (5 foretak), økologisk sauehold (7 foretak), øko-gris (2 foretak) og økologiske verpehøns (3 
foretak). Av økologisk planteproduksjon er det 3 foretak som har korn, 8 som produserer økologisk 
grovfor og 3 som produserer grønnsaker.  

 

6. Økonomi og organisasjon 
 

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

Delmål 2: Landbrukskontoret skal ha kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. 
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6.1. Økonomi 
 Figur 9: Regnskapsoversikt 2021 (tall fra Ås kommune, Agresso, ansvar 4200 Landbrukskontoret) 

 

Utgifter Rev.budsjett 2021 

(1000kr) 

Regnskap 

 

2021 

Sum lønn og sos.utg. 4 500 4 631 153 

Konsulentutgifter 200 53 500 

Kontordrift 355 318 080 

Husleie 235 234 600 

Adm. tilskudd Ås 460 460 000 

Miljørådgiving  

prosj 1406 

100 81 799 

Veterinærvakt prosj1405 850 865 714 

Avsetning miljøfond  15 601 

Tilbakebetalt til kommunene  259 542 

Sum utgifter 

 

6 700 6 919 989 

Inntekter   

Tilskudd fra kommunene 5 200 5 200 000 

Gebyrinntekter 100 102 000 

Betaling for tjenester,  

prosjektinntekter, refusjoner 

50 6 180 

Refusjon husleie PURA etc 40 35 000 

Refusjon vilt-forvaltn. Ås + Frogn 100 
100 

200 000 

Geb. miljørådgiving,  

prosj 1406 

37 34 400 

Tilskudd fra Statsforv, prosj 1406 63 63 000 

Ref. veterinærvakt prosj 1405 882 882 330 

Refusjon foreldrepenger  109 824 

Refusjon feriepenger  11 202 

Fra driftsfond 128 276 053 

Sum inntekter 6 700 6 919 989 

   

 
Saldo driftsfond 01.01.21:   1 219 570 

Benyttet driftsfond 2021      276 053    

Saldo driftsfond 31.12.2021 (bud)        953 517  

Miløjøfond saldo 31.12.2021             61 319 

 
Kommentarer til regnskapsoversikt for 2021 

Sum lønnsutgifter ble noe høyere enn budsjettert. Dette skyldes vesentlig at vikar for medarbeider 
som nå er ute i fødsels/omsorgspermisjon ble tilsatt med 2,5 mnd overlapping. Det er benyttet 
konsulent i mindre grad enn budsjettert. Det er også benyttet noe mindre ressurser til miljørådgiving 
enn budsjettert, ca kr 15 600 er dermed overført miljøfond. 
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Sum inntekter er noe over budsjett. Dette skyldes bl.a. høyere refusjon for viltforvaltning siden 
landbrukskontoret overtok viltforvaltningen i Frogn fra 2021. Det er kommet inn refusjon for 
foreldrepenger, og i tillegg er det inntektsført overføring fra driftsfond som er tilbakebetalt til 
kommunene siden saldo på driftsfondet fra 2020 var høyere enn forutsatt i samarbeidsavtalen. 

Landbrukskontorets driftsfond er nå på kr 953 517. Det utgjør 13,8 % av årsbudsjettet. Det vil være 
riktig å redusere dette ytterligere, derfor er det i budsjettet for 2022 ikke forutsatt økt tilskudd fra 
samarbeidskommunene. 

Medarbeidere og arbeidsmiljø 

Kontoret hadde 5 medarbeidere i hel stilling i 2020 og 2021, mot 6 hele stillinger i 2018 og 5,5 
stillinger i 2019. Tilpasningen til redusert bemanning har vært vellykket. Saksbehandlingen er 
effektivisert og pålagte oppgaver løses stort sett innenfor en saksbehandlingstid på 4 uker. Det er 
imidlertid lite rom for utviklingsoppgaver (ikke pålagte oppgaver). Arbeidsmiljøet ved 
landbrukskontoret er godt, med noe trekk for fysisk arbeidsmiljø. Lokalene er gamle og særlig 
ventilasjonen er utilstrekkelig. Sett bort fra dette er tilbakemeldingene klare på at medarbeiderne 
trives på jobben. Sykefraværet er lavt, noe det har vært i flere år. Tilfeldigvis samme fraværs% i 2021 
som i 2020. 

 

Figur 10: Sykefravær i perioden 2016-2020 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fraværs % 0,88 1,02 2,6 1,4 1,4 

Korttid (%) 0,88 1,02 0,5 1,4 1,4 

Langtid (%) 0 0 2,1 0 0 

 

 

 

Ås 25.03.2021 
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7. Vedlegg 
 

7.1. Tilsagn SMIL-midler i Follo 2021 
 

Vestby     Antall  

Type tiltak      

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)   kr                           406 770  7 

Kulturminner og kulturmiljøer   kr                              63 932  2 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog)   kr                                6 300  2 

Biologisk mangfold og gammel kulturmark  kr                              50 000  1 

Sum    kr                           527 002  12 

        

Nordre Follo       

Type tiltak    Antall  

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)   kr                           597 397  11 

Biologisk mangfold og gammel kulturmark  kr                              30 000  1 

Vegetasjonssone (Kantsone dyrket mark/skog)   kr                              12 500  1 

Sum    kr                           639 897  13 

        

Ås       

Type tiltak    Antall  

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)   kr                           620 850  8 

Kulturlandskapstiltak (beite etc.)   kr                                7 425  1 

Sum    kr                           628 275  9 

        

Frogn       

Type tiltak    Antall  

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)  
 kr                           152 375  

3 

Sum    kr                           152 375  3 

        

Nesodden       

Type tiltak    Antall  

Hydrotekniske tiltak (Rør, kummer, åpne grøfter)   kr                           398 500  3 
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Forurensning og utslipp av klimagasser fra 
husdyrgjødsel 

 kr                              90 000  1 

Sum    kr                           488 500  4 

 

Opprinnelige midler 2021   kr                   2 000 000  

Tilbakeført Statsforvalteren       kr                      -336 000  

Inndratte/omfordelte midler  kr                      772 049  

Sum   kr                   2 436 049 

 
1.       prioritet: Forurensningstiltak: kr 2175 892, dvs 89 % av innvilgede søknader. 

2.       prioritet: Andre tiltak: kr 260 157, dvs 11 % av innvilgede søknader.  

 

7.2. Regionalt miljøprogram (RMP) for 2021 
 

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås 
med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen. Mer informasjon om RMP 
finner du på våre hjemmesider eller hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

De viktigste miljøtemaene er:  

• Avrenning fra jordbruket til vassdrag og kyst  
• Kulturlandskap  
• Biologisk mangfold  
• Kulturminner og kulturmiljøer  
 

Viken fylke er blitt delt inn i prioriterte vannområder og andre områder. I Follo er det to 
vannområder som har egne forskrifter om regionale miljøkrav. Dette er Vansjø-Hobølvassdraget 
(Morsa) og Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA). Her legges det begrensninger 
på jordarbeidingen på kornarealene om høsten. 

 

RMP-resultater for 2021:        

TILTAK  Vestby  
Nordre 

Follo  
Ås  Frogn  Nesodden  Sum  

Arealer som ikke jordarbeides 
om høsten – stubb (dekar)  

11021 16443 11950 3470 1711 44595 

Direktesådd høstkorn (dekar)           2639 303 2032 196 45 5215 

Ingen jordarbeiding på 
flomutsatte og/eller 
vassdragsnære arealer (dekar)  

547 569 26 176 26 1344 
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Fangvekster                                   1154 1427 3400 149 233 6363 

Gras på arealer utsatt for flom 
og erosjon (dekar)      

93 419 781 0 115 1408 

Soner for pollinerende 
innsekter (meter)  

34900 24247 24127 1318 4039 88631 

Grasdekte vannveier i åker 
korn (meter)  

4947 4657 757 0 140 10501 

Grasdekt kantsone i åker, 
korn (meter)  

33699 48194 41582 5110 4349 132934 

SUM redusert jordarbeiding *)  13660 16746 13982 3666 1756 49810 

SUM fulldyrket jord i Follo 
(dekar)  

34538 38482 37017 15711 4665 130413 

% redusert jordarbeiding 2021 40 % 44 % 38 % 23 % 38 % 38 % 

% redusert jordarbeiding 2020 43 41 39 26 32 39 

Antall RMP-søkere  47 59 50 15 7 178 

 

*) Summen av fulldyrka kornarealer som ikke jordarbeides om høsten og direktesådd høstkorn 

      

Vestby  Ski  Ås  Frogn  Nesodden  Sum  

2 830 335 3 196 720 3165465 542655 356020 10 091 195 

Regionalt miljøprogram, tilskudd 2021 i kroner. 
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7.3. Foryngelseskontroll i skogbruket i Follo 2021 
 

Foryngelseskontroll i skogbruket i Follo 

  OK OK, bør følges 

opp 

Ikke svart Lagt til 

lokalt 

Totalt 

Vestby 7 3 3 - 13 

Nordre Follo 6 1 1 - 8 

Ås 5 1 - - 6 

Frogn 2 1 1 - 4 

Nesodden - - - - - 

Sum Follo 20 6 5 - 31 

Status foryngelseskontroll 2021 (hogster 2018) pr. 31.12.2021. Kilde: Landbruksdirektoratet (ØKS). 

  

  OK OK, bør følges 

opp 

Ikke svart Lagt til 

lokalt 

Totalt 

Vestby 52 3 - 3 58 

Nordre Follo 55 5 2 - 62 

Ås 41 2 - - 43 

Frogn 31 2 - - 33 

Nesodden 9 - - - 9 

Sum Follo 188 12 2 3 205 

Status foryngelseskontroll 2016-2020 (minst tredje året etter hogst) pr. 31.12.2021. Kilde: 

Landbruksdirektoratet (ØKS). 
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7.4. Bruk av skogfond i Follo 2021 
 

 
Kilder:  
1. ØKS-rapport Aktivitet 1. Avvirkningsstatistikk 2021 
2. ØKS-rapport Aktivitet 22. Grunndata avvirkning 2021 
3. ØKS-rapport Regnskap 62. Balanseregnskap 2021 
4. ØKS-innboks 
5. ØKS-rapport Aktivitet 23. Grunndata skogkultur 2021 
6. ØKS-rapport Aktivitet 25. Grunndata andre investeringer 2021 
7. ØKS-rapport Kontroll 22. Kommunevis status for utførte kontroller 

 

 

 

 

 

 

 

 


