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Landbruksnæringa i Eidskog
Nytt landbruksblad til jord– og skogbrukeren i Eidskog!
I dette nummeret:

Landbrukskontoret introduserer ett nytt
informasjonsblad til landbruksnæringa i
Eidskog.
Vi planlegger minimum 6 utgaver i året.

Nytt infoblad!
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Påminnelser

1

Landbruksforetak til
inspirasjon. Øverby

2

Hovedfokuset vil være næringsutvikling og inspirasjon til drift av landbruksnæringa. Men også
aktuelle nyheter innenfor jord og skogbruk

Andre nisjeprodusenter i Eidskog
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Hvert nummer skal inneholde:
 Næringsutvikling

Lær mer om næringsutvikling
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Klimaplan

4

Barkebiller

4

Drenering

4

Skogbrannsikkerhet

4





Produksjonsmåter
Tilskuddsmidler
Miljøtiltak

Bladet sendes ut på e-post til alle landbruksforetak, skogeiere og andre landbruksorienterte folk
vi har adresse til.
Bladet legges også ut på kommunens hjemmeside.

Månedens inspirasjonsbruk:
ØVERBY GÅRD, Åbogen
Stig og Lene Føyen

KONTAKT OSS GJERNE MED INSPILL FOR ØNSKER I BLADET!!
Kontakt: steinar.velten@eidskog.kommune.no /940 08 038

Nytt infoblad

Viktige påminnelser i sommer






Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak (søknadsfrist 1.august) Søknadsskjema
Sjekk Gårdskartet ditt! Feil i markslagsgrenser kontakt Julie Finsrud Lande. Feil på nabogrense kontakt Jens Patrick Repshus
Ta skogbrannfaren på alvor! Info.
Floghavre!—sjekk åkrene i sommer! Floghavreskjema for innmelding av funn og søknad om fritaksstatus til kommunen
RMP. Tilskuddssatsene (de foreløpige) for 2021 er nå klare. Link til satsene.

Side 2

LANDBRUKSFORETAK TIL INSPIRASJON — ØVERBY GÅRD
SERIE:
Inspirasjon til
utvikling av din
gård!

ØVERBY GÅRD

Ett årsverk har blitt til på ett småbruk på Åbogen!
Mye på grunn av mangesysleri og direktesalg, men mest på grunn av
brukerparets ståpå-vilje og evne til å tilpasse drifta for optimal lønnsomhet.

Lene og Stig Føyen driver småskala-produksjon
av økologisk lammekjøtt,
ull og skinnprodukter fra
sau, kjøtt fra frilandsgris,
økologisk honning og
egg fra økologiske høner.
Produksjonen
Mange produksjonslinjer gjør at det er mye å sette seg Nytt i år er også økologisk jordbær
inn i. Men alt går! Svinekjøttet selges i halve dyr og
kun etter forhåndsbestillinger slik at det blir enkelt å
kjøpe inn rett antall smågris. Lammekjøttet er også
forhåndsbestilt. Alt kjøtt slaktes på Norturas anlegg og tas igjen som nisjeslakt.
Slakt kjøres ut direkte til kunde av brukerparet sjøl i godkjent kjølehenger. Egg
og honning selges i boden og i tillegg blir en del egg solgt til Ingelsrud konditori.
”Vi hadde helt fra starten av en planlagt styring mot
direktesalg til forbruker” sier Lene. Vi leverer våre produkter rett til kunden, mest til Oslo og Kongsvingerområdet, noe til lokale kjøpmenn og i tillegg har vi en
selvbetjent salgsbod i innkjøringa til gården.

Mattilsynet
Lene og Stig trekker frem Mattilsynet som en av de viktigste samarbeidspartnerne for å få på plass en trygg matvarelinje. ”Ring heller en gang for mye til Mattilsynet og skaff deg en god kontakt!”
Økonomi
”En må helt fra starten av ha en klar formening
om det en driver med skal være jobb eller hobby. Vi valgte å ha ett næringsfokus på alt vi driver med. Mangesysleri er eneste muligheten for
å kunne få til ett årsverk med ressursene som er
på gården” sier Stig. ” Vi setter opp en driftsplan
for hvert nye produkt før vi starter med det, for
å se lønnsomheten og er produkskostnaden for høy til å forsvare en fornuftig pris
på produktet, så må vi skrote planene”.
Markedsføring
Finn.no, Facebook, og egen nettside hjelper til med å markedsføre produktene på
gården. ”I tillegg tar vi gjerne i mot besøk på gården som ønsker å se hvordan
dyra har det og å slå av en prat med oss” sier Lene. Velkommen til gards!
https://overbygard.no/

ETT KNIPPE NISJEPRODUSENTER I EIDSKOG
Grønnerud Gård

SERIE:
Inspirasjon til
utvikling av din
gård!

Nisjeprodusenter
i Eidskog

Søstuen gård

Atelier Klanderud
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LÆR MER—NÆRINGSUTVIKLING

SERIE:
Inspirasjon til
utvikling av din
gård!

GODE KURS!

Finnskogmat
Prosjektet er igangsatt av Finnskogen Natur og Kulturpark for å
øke produksjonen av lokalmat på
Finnskogen.
Link til hjemmesida: Finnskogmat
Deler av Eidskogen blir også regnet som Finnskogen. Bor du der, eller øsker å
produsere med varemerket Finnskogmat — ta kontakt gjennom deres hjemmeside!
Kurs
Finnskogmat lager en kursserie til inspirasjon og praktisk gjennomføring av forskjellige produksjoner. Alle har vinkling til lokalmat og direktesalg. Foreløpig ligger det ute opptak av; Storfe, Lam, Geit, Svedjerug, Grønnsaker, Bær og Ville
nyttevekster:
SETT AV TID Å FÅ MED DEG DISSE KURSENE!
Link til opptakene av teams-møtene: Kurs / Inspirasjonsmøter | finnskogmat

FÅ HJELP—REGELVERK

SERIE:
Inspirasjon til

Mattilsynet
Startpakke for nye matbedrifter | Mattilsynet
eller ring 22 77 92 72
(avdeling Glåmdal)

Bod-salg
Det er utviklet en e–
guide for serveringsbransjen gjennom altinn: Guide

utvikling av din
gård!

Økologisk
Kravene til økologisk drift: Debio
Produksjonsveiledning;
NLR tilbud om ”gratis
førsteråd” NLR Øst Kontakt: ost@nlr.no
Lær mer om økologisk
drift: www.okologisk.no

NYTTIGE SIDER

NOEN MEDLEMSORGANISASJONER FOR NISJEPRODUSENTER

SERIE:

Reko-ringen
Sammenslutning for
direktesalg til forbruker

Inspirasjon til
utvikling av din

Hanen
Sammenslått av tidligere Norsk bygdeturisme
og Norsk
gårdsmat.

Finnskogmat
Finnskogmat ønsker fler
produsenter!

www.hanen.no

Finnskogmat

gård!

NYTTIGE SIDER
REKO-ringen

Organisering av Landbrukskontoret i Eidskog
Ansatte

e-post

Hovedoppgaver

Steinar Grønnerud

steinar.gronnerud@eidskog.kommune.no

Leder teknikk, plan og næring

Julie Finsrud Lande julie.finsrud.lande@eidskog.kommune.no

Leder Eidskog kommuneskog

Inge Kringeland

inge.kringeland@eidskog.kommune.no

Jordbruk; konsesjon, produksjon og
næring

Ida Øie

ida.oie@eidskog.kommune.no

Skogbruk; skogfond, vilt og deling

Steinar Velten

steinar.velten@eidskog.kommune.no

Jordbruk; miljø og næring

KLIMATILTAK—KLIMAPLAN FOR JORDBRUKET
Klimaplan

Det Innføres en ny tilskuddsordning gjennom
RMP for utarbeidelse av
klimaplan på gårdsbruk.
Info om Klimaplan
Tilskuddet søkes gjennom
RMP med frist 15 okto-

ber, og den ferdige
klimaplanen legges
med søknaden.
Klimarådgivere NLR:
Benedikte Tveit
(grovfor)
Sølve Stiauren (korn)

BARKEBILLER—NY KARTLØSNING
Barkebiller

Kartløsning.
Det er nå innført ett
overvåkningskart for
risiko for oppblomstring
av barkebiller.

Info fra Nibio (med link til
kartløsningen)

Landbruksdirektoratets
informasjonsside.

BLØTT? DRENERINGSSTILSKUDD
Drenering

Satser
Kr 2.000 per dekar for
systematisk grøfting. Kr
30 pr m. usystematisk
grøft, (maks kr 2000 pr
daa). Søknad

Vilkår
• Tidligere grøftet eller
planert
• Søknaden må være
godkjent før grøfting.
Se mer

SKOGBRANNSIKKERHET
Skogbrannsikkerhet

Skogbrannplakater
Vil du bistå brannvesenet med å henge opp
skogbrannplakater, så
kan plakater lastes ned
eller bestilles her:
Skogbrannplakat

Skogbrannovervåking
Skogbrannfareindeks
fra Meteorologisk inst.

