Landbrukskontoret i Tønsberg informerer - juni 2021

F.v. Hans Ivar Nesse, Berit Svensson, Rune Nordeide, Sverre Dahl, Berit N. Pettersen og Jan Tore Foss

Besøk: Regata 2, 3174 Revetal i 3. etasje i kommunehuset. For å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd.
Post :Tønsberg kommune, landbrukskontoret, Pb 2410, 3104 Tønsberg postmottak@tonsberg.kommune.no
Vi er 6 personer som jobber med landbruk. Tjenestene har vi i grove trekk fordelt slik:
Næringsutvikling (Bygdeutvikling)
Produksjonstilskudd
Regionalt miljøprogram (RMP)
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Skog
Vilt og fisk
Konsesjonssaker
Jordlovssaker (bl.a. fradeling)
Arealplansaker
Grøfting
Nydyrking
Avløsertilskudd
Oppdatering av gårdskart (AR-50)
Sprøyte- og gnagersertifikater
Jegerprøve
Kontaktinformasjon:
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Hjemmeside: Se Næring og landbruk og deretter Landbruk under https://www.tonsberg.kommune.no

Produksjonstilskudd i jordbruket
Søknadsfristene for produksjonstilskudd er 15. mars (kun husdyrproduksjon) og 15. oktober
(gjelder for alle produksjoner og avløsning). I fjor mottok vi 307 søknader og utbetalte
tilsammen 69,5 millioner kroner.
De siste årene har det blitt lagt større press på at produksjonstilskuddet skal avkortes ved
feilopplysninger og regelverksbrudd. En avkortning av tilskuddet skjer dersom søker oppgir
mer areal eller flere dyr enn det søkeren faktisk disponerer. Etter at oppgitt antall er rettet, vil
avkortningen bli tilsvarende tilskuddsbeløpet søkeren kunne fått for mye. Ved mangler i
gjødselplan og sprøytejournal er det for hver av dem et prosentvis trekk opp til 20 %
(mangler helt) av areal- og kulturlandskapstilskuddet. Ved manglende gjødselplan vil det
også bli avkortning i tilskuddsordningen regionale miljøtiltak (RMP).
Tips: De fleste feilene kan unngås ved følgende:
1) Sjekk arealopplysningene dine på «Gårdskart – NIBIO» på nett. Trekk evt. fra de arealene
du ikke driver (se gjerne flybilder). Her kan du også finne mange andre arealopplysninger
som f.eks. erosjonsrisiko, kulturminner og flybilder fra mange årganger.
2) For tilskudd til utmarksbeite skal det bare føres opp de dyrene som har hatt hoveddelen av
fôropptaket sitt fra beite i utmark i 5 uker.
3) Alle som driver jordbruksareal skal ha gjødselplan. Den skal omfatte alle skifter foretaket
drives, og skal ha jordprøver ikke eldre enn 8 år (bør ikke være eldre enn 5 år). Planen skal
for hvert skifte vise at gjødselbehovet til vekstene er korrigert for jordprøver, avling og
forgrøder. Dette er ofte uteglemt. Tilgjengelig/produsert husdyrgjødsel skal også være med i
beregningene. Kontaktpersoner: Berit Nordby Pettersen og Jan Tore Foss.
Løk som ligger til ettermodning.
Kjærnes på Ås. Foto:R.Nordeide

Regionale miljøtiltak (RMP)
Søknadsfristen er også her 15. oktober, samme frist som produksjonstilskudd. Husk å søke
på begge. Tilskudd gis til årlige tiltak i jordbruket som gir en miljøgevinst utover vanlig drift.
Tilskuddet er ment å kompensere for eventuelle kostnader eller redusert avling. Aktuelle
tiltak er blant annet beiting av verdifulle arealer, skjøtsel av kulturminner, ingen- eller redusert
jordarbeiding, bruk av fangvekster, grasdekte soner og ugrasharving, og klima-/miljøvennlig
spredning av husdyrgjødsel. Tiltakene er viktige for å ivareta naturmangfoldet, og spesielt
viktig for å ivareta vannkvaliteten i våre vassdrag. Informasjon om tiltakene finner du på
hjemmesida til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark under Landbruk og mat – Miljøtiltak i
jordbruket – RMP-tilskudd. Søknad sendes elektronisk gjennom Altinn (lenke fra
informasjonssida). Når du søker, ta gjerne kontakt ved spørsmål. Ikke alt er like lett å forstå,
og kartfunksjonen kan være utfordrende. I fjor mottok vi 189 søknader med samlet utbetaling
på 6,6 mil kr. Kontaktpersoner: Sverre Dahl, Berit Svensson og Jan Tore Foss.

Grøfting
Grøfting er lønnsomt og ordningen videreføres i 2021. I fjor ble det innvilget 3,3 millioner
fordelt på 23 søknader. Det gis inntil kr 2000 per dekar i støtte ved systematisk grøfting. Det
gis også støtte til usystematisk grøfting på kr 30 pr meter der det er mest hensiktsmessig.
Målet med tilskuddet er at det skal stimulere til mer grøfting. Både grunneiere og drivere av
arealene kan søke om tilskudd, og det søkes via Altinn. I for innvilget vi 3,7 mil kr fordelt på
23 søknader. Interesserte kan ta kontakt med landbrukskontoret ved Sverre Dahl.

Om det er teglsteinsrør som er brukt under siste grøfting, er det kanskje på tide å vurdere grøfting på
nytt. Inntil 2000 kr/daa er tilskuddssatsen. Foto R. Nordeide

Floghavre
Dersom du mener at gården din, eller gården du leier er fri for floghavre, kan du søke om
frierklæring for floghavre. «Skjema for offentlig kontroll floghavre» og informasjon finner du
på Mattilsynets nettside (www.mattilsynet.no) under Planteskadegjørere – Floghavre –
Skjema. Skjema sendes kommunen innen 1. juni. Kontaktperson Jan Tore Foss.

Hønsehirse
De siste årene har ugraset hønsehirse spredt seg over hele fylket. Ugraset
er regnet som et av verdens verste ugras og er av mange regnet for mye
verre enn floghavre å bekjempe. Foreløpig er den lite utbredt i vårt område,
men det er viktig å bekjempe den med en gang den blir funnet. Den spirer
seint og spres effektivt med tresker og annet høsteutstyr. Flere har fått
hønsehirse til gården fra tilkjørte masser. Norsk Landbruksrådgivning Viken
har gitt ut en informativ brosjyre om ugraset.

Avlingssvikt
Klimabetinget avlingssvikt grunnet hendelser som svært mye nedbør etter
etablering av veksten, frøst, tørke, hagl, mye nedbør under høsting kan gis
erstatning ved avlingssvikt. Mulig avlingssvikt skal meldes kommunen så
snart du får mistanke. Søknadsfrist 31. oktober. Mer info på vår hjemmeside
https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/skatt-naring-oglandbruk/landbruk/erstatningsordninger/ Kontaktpersoner er Jan Tore Foss og Berit
Svensson.

Krav til jordleieavtaler
Det er fortsatt mange grunneiere som ikke oppfyller driveplikta si ved bortleie. Bortleie av
jordbruksareal skal skje ved en skriftlig avtale på 10 år, og skal ikke kunne sies opp av eier i
denne perioden så lenge avtalepunktene holdes. Lange avtaler er viktig for å gi leier
forutsigbarhet, og for eier er avtalen viktig for at leier vil investere og holde arealet vedlike, og
overholde driveplikten. Kommunen skal ha en kopi av alle jordleieavtaler på over 5 daa.
Avvik fra 10-årsregelen og oppsigelsesmulighet for grunneier vil kreve søknad om fritak, og
skal sendes kommunen. Vi skal ikke ha framleieavtaler. Ved bortleie er det grunneiers
ansvar å ha gyldig jordleieavtale, og sende kopi til kommunen. Fra søknaden til de som blir
plukket ut til kontroll av produksjonstilskudd, vil vi sjekke jordleieavtalene. Dersom avtale
etter påtrykk fra kommunen ikke kommer i orden, kan kommunen pålegge bortleie av arealet
for 10 år, eller be Statsforvalteren pålegge tvangsgebyr. Ta kontakt med Berit Svensson
eller Jan Tore Foss ved spørsmål.

Utendørs lagring av fast husdyrgjødsel/talle
Vi ser at mange utendørs lagrede fastgjødselhauger lekker gjødselvann, som synes godt i
nedkant av haugene. Dette kan lett føre til punktutslipp til bekker og elver, og gjøre det
vanskelig å forbedre vannkvaliteten i våre vassdrag. Dette gjelder særlig der lagrene er
plassert i nær elve- og bekkekanter, og nær kummer og lettdrenert areal.
Bruker er ansvarlig for lagringa. Gjødselvarer skal lagres slik at det ikke er fare for avrenning
til drikkevannskilder, vassdrag og sjø, samtidig skal ikke lokal lagring forårsake unødige
luktulemper. Fast gjødsel kan lagres ute på bakken når tørrstoffinnholdet er over 25 %. Det
ser ikke ut til at alle oppfyller dette kravet. I tillegg ser det ut til at regn direkte på
gjødselhaugene vasker ut gjødsel slik at gjødselvann ligger langs kantene av haugene. Dette
skjer selv om tørrstoffkravet er godt over kravet, som i heste- og fjørfegjødsel. Dersom dere
ser gjødselvann i kanten av haugene, skjer det avrenning fra haugene. Tiltak som
overdekking av duk eller halm, evt. seng av halm ved foten av haugene, bør iverksettes for å
følge forskriftens krav. Kommunen kan sette krav til skjerming mot nedbør. Det ser ut til at
svært mange bør forberede seg på å måtte skjerme fastgjødsellagrene sine mot direkte
nedbør.

Utendørs lagring av talle kan føre til utslipp mot vassdrag. Overdekking med duk er aktuelt.

Kantsoner mot vassdrag
Trær og busker langs elver og bekker motvirker ras, erosjon og avrenning og gir fisk, insekter
og fugler gode livsvilkår. Fordi kantvegetasjonen langs vassdrag er så viktig, finnes det regler
for hvordan man kan skjøtte den. Du finner mer informasjon på vår hjemmeside og her:
https://www.nibio.no/tema/miljo/tiltaksveileder-for-landbruket/tiltak-mot-vannforurensning-fralandbruket/buffersoner-som-rensefilter og Veileder nr 2/2019 – Kantvegetasjon langs
vassdrag. www.nve.no/publikasjoner. Her er noen skjøtselsråd:
 Sett av et grasbelte mot bekker, og søk om tilskudd gjennom RMP.
 Trær gir bedre vern mot erosjon enn gras.
 Tynn gjerne i kantsonen, men husk at det skal stå igjen så mye at det fortsatt
framstår som et skogbelte, ikke som en park eller ei hogstflate.
 Hvis du har behov for å fjerne kantsonen på en strekning, må du søke
Statsforvalteren om tillatelse.
 Større tiltak i kantsonen bør samordnes med naboen på motsatt side (fellestiltak),
ellers kan erosjonen øke.

Tynne i kantsona er greit, men ikke snauhogst som her. Foto R. Nordeide.

Plan for vern av matjord og dyrkbar mark
Vår tid har økt fokus på jordvern. Selvforsyningsgraden i norsk landbruk har også blitt
aktualisert under det siste års unntakstilstander. I Tønsberg kommune har politikerne bedt
om at det skal utarbeides en plan for vern av matjord og dyrkbar mark. Dette jobber vi med
på landbrukskontoret nå våren 2021. Det er flott at det å ta vare på ressursgrunnlaget for
matproduksjon er viktig for politikerne. Tønsberg er en av landets store jordbrukskommuner,
noe vi kan være stolte av! Vi håper planen kan være med å bidra til at vi også i framtida
beholder vår posisjon som matprodusent. Da må omdisponeringen og nedbyggingen av
dyrka jord stoppe opp. Nedenfor er en oversikt over omdisponert dyrka jord i perioden 1991
– 2019 for vår kommune. Vi har ikke tall på nedbyggingen som landbruket selv står for, så
det er ikke med her. Beregninger som er gjort for hele landet under ett viser imidlertid at
landbruket står for ca 22 % av nedbyggingen av dyrka jord. Det kommer altså i tillegg til
tallene i figuren.

Areal ute av drift
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har satt i gang et prosjekt med fokus på
jordbruksarealer som ikke drives. Alle kommunene i fylket skal jobbe med dette. Jordloven
sier at det skal drives jordbruksproduksjon på alt jordbruksareal. I det ligger at arealene som
utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. Kravet gjelder fulldyrka jord, overflatedyrka jord
og innmarksbeite. (Se https://gardskart.nibio.no for jordbruksarealer på din gård).
Driveplikten oppfylles ved at eieren driver selv eller at jorda leies bort. Det er viktig å merke
seg at det er eieren som står ansvarlig for at jorda drives, selv om jorda leies bort.
Kommunen skal forholde seg til eieren hvis jorda ikke drives.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Formålet med tilskuddet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets
kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Noen eksempler; erosjonssikring
av bekker som graver mot dyrket mark, større stikkrenner i lukka bekker og restaurering av
gamle kulturbeiteområder. Vi kan gi inntil 100% tilskudd til kartlegging av erosjon på tvers av
eiendomsgrenser. På Bjune er det et slikt prosjekt der 21 grunneiere samarbeider, og nå
jobbes det med et tilsvarende i Ramneselva. Søknader behandler vi fortløpende. Du søker
via ID-porten/Altinn. Før du søker anbefaler vi deg å ta kontakt med Sverre Dahl på
hydroteknisk tiltak (bekk etc.) og Jan Tore Foss på kulturlandskap (beite etc.). Kommunen
har sammen med faglagene en ny plan for å forvalte de statlige midlene vi får til SMIL og
skogbrukstiltak. Planen, kalt tiltaksstrategi, gir føringer for prioriteringer, støtte %, og hva det
kan gis tilskudd til. Tiltaksstrategien finner du på kommunens hjemmeside
www.tonsberg.kommune.no under Næring og landbruk – Landbruk – Tilskudd. I 2020 hadde
vi 36 søknader og innvilget 2,5 mill.

I kommunen har vi
mange tidligere
beitearealer som ikke er
i bruk lenger. Rydding
og inngjerding av gamle
kulturbeiter som gror
igjen kan kvalifisere til
SMIL-tilskudd. Foto: Jan
Tore Foss

Hvert år frakter
Storelva 15 000 tonn
med jord ut i
Tønsbergfjorden.
Denne jorda skulle
vært igjen på
jordene. Tilskudd blir
gitt for å hindre
erosjon eller andre
hydrotekniske tiltak.
Foto Sverre Dahl.

Skogfond og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
(NMSK)
Ungskogpleie er viktig for å hindre at framtidstrærnes høydevekst hemmes av busker og
trær som ikke antas å bli salgbare. Ungskogpleie er lønnsomt og viktig både i barskog og
lauvskog. Årets tilskuddssats er fastsatt til 40 % og utbetales inntil statlig ramme er oppbrukt.
Bruker du skogfondet ditt til å dekke kostnaden, blir tilskuddseffekten 65-75 % avhengig av
hvilken marginal skatteprosent du har! Du har to valg for å søke om tilskudd eller bruk av
skogfond; enten å fylle ut et skjema eller vi Altinn. Vi anbefaler det siste. Gå inn på
hjemmesiden til kommunen, Velg 1)Næring og landbruk, 2) Landbruk og 3)Skogfond. Eller
bruk linken her;. https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/naring-oglandbruk/landbruk/skogfond/
Om du gjør arbeidet selv, vil vi gjerne at du fører timeliste og legger den ved søknaden. Frist
for innsending er 15. november. I fjor hadde vi 44 søknader om tilskudd, og innvilget 0,6 mill
kr. Kontaktpersoner er Rune Nordeide og Berit N. Pettersen.

Her gjør ryddesaga og en ungdom godt arbeid! Foto R Nordeide.

Skogplanting
Ta kontakt med skogbruksleder Håkon Bingen (tlf 905 67 543) om du har behov for planter.
Landbrukskontoret låner gratis ut planteutstyr til de minste skogeierne. Vi anbefaler at det
plantes tidligst mulig etter hogst for å unngå problemer med konkurrerende vegetasjon. Sjekk
også 2-3 år gamle plantefelt for å se om det trengs supplering. I år har vi registrert skader av
mus og gransnutebiller. Det gis 30 % tilskudd ved suppleringsplanting (plantekjøp og
utplanting). Det er da krav om minimum plantetetthet etter supplering (se tabell under):
Bonitet

Min. plantetall per dekar etter supplering

26

220

23

220

20

200

17

180

14

160

11

130

Covid-tilskudd til skogplanting
For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid-19restriksjoner, er det laget en midlertidig tilskuddsordning med kr 1,50 pr plante. Er
skogplantingen utført av skogeierforeningen, går tilskuddet dit. Hvis ikke kan skogeier selv
søke innen 1. september. Søknadsprosess som over.

Tilskudd til skogsbilveier

Før og etter. 9 grunneiere i Fon (Skotvedt)har rustet opp 3 km med skogsvei siste året. Slike tiltak kan
støttes med inntil 40 % tilskudd. Arbeidet ble ledet av veilagsformann Ole Marius Bråten. Foto: R.N.

Her har Thor Vidar Strømnes på Venås fått bygd seg ny snuplass. Foto R. Nordeide.

Er din vei klar for å ta imot en tømmerbil på 24 meter og totalvekt 60 tonn? Det gis inntil 40 %
tilskudd til nybygging, opprusting eller punktutbedring. Ta kontakt før du søker. I fjor hadde
vi 4 saker og innvilget 0,8 mill kr i tilskudd. Kontaktperson er Rune Nordeide.

Søknad om bygging og ombygging av landbruksvei
Skal du nybygge eller ombygge en landbruksvei, må du søke til kommunen.. Vi ser at mange
ikke tenker på at også opprusting av jordbruksveier kan være søknadspliktig. Om veien
påføres nytt bærelag som medfører heving av veiklasse, er det sannsynligvis søknadspliktig.
Grunneier kan søke om bygging av landbruksvei. Hvis det er flere interessenter eller eiere av
veien, skal det likevel bare sendes en søknad.
Søknaden sendes landbrukskontoret. Når kommunen har mottatt søknad sendes planen på
høring til miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren og kulturminnemyndighet. Uttalefristen er
30 dager hvorpå kommunen kan fatte vedtak. Saksbehandlingstiden vil normalt være 1,5
måned. Tjenesten er gratis. Her finner du søknadsskjema;
https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/landbruk/arealforvaltning/

Rekord mye barkbiller
I skogen sliter vi fortsatt med ettervirkningene av tørkesommeren 2018. På ettervinteren
2019 så vi resultatene av det første angrepet. I 2020 fikk vi faktisk enda større skader. I 2021
er det bare en måned siden billene kom ut av dvalen og ennå er det ikke lett å se skadene.
Men vi har forsøksfeller ute på tre steder, og målingene er svært høye. I skogen ser en nå
spor etter billene i form av hvitt boremel på nedre del av stammen eller bakken. Følg godt
med i hogstkanter, og se etter skader. På høsten vil en da se at treet begynner å tørke. Det
skyldes at en sopp billen har med seg tar kontroll over treets vanntilførsel. Resultat er
uansett at treets verdi blir redusert til under en tredel på noen uker. Ser du slike angrep, bør
du kontakte skogbruksleder for å planlegge hogst. Hogst og utkjøring av tømmer bør være
gjennomført innen midten av september. Tørre graner som ble angrepet i fjor er ikke lenger
interessant for granbarkbiller, og kan bare stå.

Innovasjon Norge (IN)
Enten du tenker på å bygge på ny driftsbygning eller å starte opp med noe helt nytt på
gården, er det lurt å ta en telefon til Sverre Dahl på landbrukskontoret. Prioriterte saker er
investeringer i forbindelse med generasjonsskifte, investeringer i produksjoner innenfor
grøntnæringen, korntørker, oppgradering av eksisterende bygninger/innredning etc innenfor
husdyr. Innenfor tilleggsnæring er det avsatt midler til satsinger innenfor lokalmat,
opplevelser og annen næringsutvikling tilknyttet gården og søker som ressurs. Det kan gis
ekstra tilskudd til de som bygger driftsbygninger i tre.. Det er også tilskudd å få til fornybar
energi (gårdsvarme). Les mer på hjemmesiden til IN.
https://www.innovasjonnorge.no/landbruk Vi kan veilede, avklare og hjelpe deg videre.

Korntørke, lager for flis og flisfyringsrom i dette bygget. Foto S Dahl

Brenning av plast, halm og kvist
En egen forskrift gjelder for Tønsberg. Det er forbudt å brenne avfall som plast fra rundballer,
bildekk, møbler, materialer og liknende. Hogstavfall er det tillatt å brenne i perioden 16.
september til 14. april, men brannvesenet skal varsles i forkant. Mer informasjon her;
https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/turstier-og-friluftsliv/bal-oggrilling/

Kjempebjørnekjeks på Bjune
På Bjune er det en svært stor forekomst av den fremmede arten kjempebjørnekjeks. Dette er
ei plante som det er nasjonal prioritet å bekjempe. Forekomsten har i lang tid spredd
frømaterialet nedover på begge sider av en 3,7 km lang elvestrekning fra Tveiten til Åminne i
Storelva. Kjempebjørnekjeks er opprinnelig fra Sørvest-Asia. I norsk natur fortrenger den
annen vegetasjon. Planta har svært store blader og blir opp til 4 meter høy. Plantesafta er
fototoksisk det vil si at plantesaft kombinert med sollys gir brannskader av 2. grad. Manuell
bekjempelse krever derfor verneutstyr. Aulivassdraget elvelag, Ramnes bondelag og 9
grunneiere går sammen om bekjempelsen ført i pennen av Øyvind Bjune. Prosjektet er
finansiert med midler fra Miljødirektoratet og SMIL. I skrivende stund venter vi fortsatt på en
dispensasjon fra Mattilsynet for å sprøyte nær bekk. Det er TNT landskap som skal utføre
tiltakene.

Tore Felin fra TNT landskap blir småvokst i forhold til kjempebjørnekjeksen. Felin skal lede bekjempelsen
av planta som vil ta mange år. Foto R. Nordeide.

Karbonfangst i jordbruksjord gir økte avlinger
Sammen med NLR viken arrangerer landbrukskontoret kurs i karbonfangst i jordbruksjord.
Karbonfangst i jordbruksjord er et klimatiltak, men i tillegg gir det økte avlinger. I jord med
mye karbon er det lettere for planterøttene å vokse og finne næring.
Mer informasjon er å finne på landbrukskontorets nettside:
https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/landbruk/miljo-i-landbruket/

Viltettersøk
Det er organisert en viltettersøksgruppe i Tønsberg. Den består av 9 personer som alle har
lang erfaring fra tilsvarende arbeid. De bytter på å ha vakt, og får beskjed av politiet om å
rykke ut. De har godkjente ettersøkshunder og har alle flere kurs innenfor viltettersøk. Ved
viltpåkjørsel skal det ringes til politiet på 02800. Dødt vilt i veikanten hentes av Statens
vegvesen/Mesta ved å melde fra på tlf 175.

Drone på jakt etter rådyrkalver
Rådyrkalver trykker så hardt at de ofte blir drept av slåmaskina i første slåtten. Det er trist
dyreetisk, og kan også skape problemer med fòr kvalitet. Kommunen søkte derfor i vinter
om kr 50 000 kr til innkjøp av drone for å søke etter rådyrkalver som er gjemt i graset.
Fylkeskommunen innvilget søknaden. Hans Kristian Olsen er en ivrig jeger og medlem av
viltettersøksgruppa. Han har alle de nødvendige dronesertifikatene i orden. Han søkte derfor
kommunen om støtte til innkjøp av droneutstyret, og politikerne innvilget hele beløpet. Olsen
er i full gang å fly, og har allerede spart flere rådyrkalver for et møte med slåmaskinen.

Denne rådyrkalven ble funnet av dronen til Olsen. Selv når dronen hang over stedet hvor den lå, gikk de
forbi den en par ganger uten å se den. Foto: Leif Tore Haugen

Vi på landbrukskontoret ønsker deg en god sommer!

Godt å være ungdyr i Ilene naturreservat. Slottsfjell i bakgrunnen. Foto:R.Nordeide

Utsikt sørover mot Vivestad fra Lønnskollen. Foto R. Nordeide

