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INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

Produksjonstilskudd i jordbruket
Søknadsfrist 20. august.
Dersom du er ny søker, må du kontakte landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen slik at
foretaket blir registrert i Landbruksregisteret. Alle nye søkere må innen 20. august være
registrert i Enhetsregisteret og ha organisasjonsnummer.
På nettsiden til Landbruksdirektoratet finner du mer informasjon om produksjonstilskudd og
søknad.
Foreløpige tilskuddssatser 2016
Arealtilskudd
Kulturlandskapstilskudd for alt areal er redusert med
Vekst
Kroner per
dekar
13 kr til kr 172 per dekar.
Korn
205
Beitetilskuddet er kr 434 pr storfe/hest og kr 58 for
Gras
105
sau. Vilkår er at dyra går på beite i minimum 16 uker.
Innmarksbeite
63
Poteter
80
Tilskudd til utmarksbeite er økt til kr 434 for
Grønnsaker
550
storfe/hest og kr 152 for sau. Det er et krav at
Bær
1000
hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret
Økologisk
skjer ved beiting i utmark.
Korn
300
Gras

25

Meld fra om brukerskifte i god tid før 31. juli
Er du involvert i et brukerskifte som skal skje rundt 31. juli på gårdsbruk med
melkeproduksjon? Da er det viktig å melde fra til meieriet i god tid før datoen brukerskiftet
skal skje. Les mer på nettiden til Landbruksdirektoratet.
Gjødslingsplan og sprøytejournal
Gjødslingsplan for alt jordbruksareal skal utarbeides før hver vekstsesong. Manglende
gjødslingsplan og sprøytejournal fører til avkorting av areal- og kulturlandskapstilskudd.
Jordprøver skal ikke være mer enn 8 år. Norsk Landbruksrådgiving Øst kan kontaktes for
gjødslingsplan.
Forskrift om gjødslingsplanlegging.

Nannestad kommune
Teknisk Forvaltning
Landbruk
Telefon:

Marit Sand
Eivind Engh
Nina Lynnebakken
66105000

Besøksadresse
Kommunehuset
2030 Nannestad
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Plantevernjournal
For yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal det føres plantevernjournal. En
plantevernjournal består av følgende tre deler:
1. Sprøytejournal som skal inneholde følgende opplysninger:
 Navn på plantevernmiddelet
 Tidspunkt for behandling
 Dose
 Området som er behandlet
 Hvilken vekst som er behandlet
2. Journal om beskyttelse av vannmiljø (Forskrift om plantevernmidler §20)
3. Journal om integrert plantevern (Vedlegg 2 Prinsipper for integrert plantevern).

Veiledning, maler og sjekklister m.m.- plantevern
Mattilsynet har utarbeidet en veileder til ny forskrift om plantevernmidler som trådte i kraft
1. juni 2015. Veilederen gir blant annet en oversikt over forståelsen av viktige bestemmelser
for deg som bruker plantevernmidler, og for dere som produserer, importerer eller selger
plantevernmidler.
Veiledning for integrert plantevern i ulike kulturer finnes på nettsiden til NIBIO .
Norsk landbruksrådgiving har utarbeidet en mal for plantevernjournal og sjekklister som tar
hensyn til prinsippene for integrert plantevern. Malen er godkjent av Mattilsynet.
Les mer, last ned mal og sjekkliste på nettidene til Norsk Landbruksrådgiving. Se også
nyhetssak om moderne plantevern på NIBIO.

Krav om plantevernjournal for RMP-tilskudd
For å være berettiget RMP-tilskudd må søkere som bruker plantevernmidler ha
plantevernjournal. Journal om integrert plantevern og beskyttelse av vannmiljø er nye krav i
plantevernforskriften og er grunnvilkår i forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i
landbruket (RMP-tilskudd). Se ovenfor om innhold i plantevernjournal.

Søknad om tilskudd til drenering
Det er midler igjen til drenering og det er nå ingen søknadsfrist. I 2016 er det innvilget
tilskudd til drenering av 130 dekar på 6 eiendommer. Søknadskjema og informasjon om
ordningen finner du på sidene til Landbruksdirektoratet.

Avlingssvikt? Husk å melde fra til kommunen
Dersom du tror du får avlingsvikt, skal du melde fra til kommunen «uten ugrunnet
opphold». Det betyr at du skal melde fra så fort du får mistanke om at du får mer enn 30 %
redusert avling i forhold til normalår. Du må melde fra før innhøsting.
Du kan lese mer om erstatning på sidene til Landbruksdirektoratet.
Vedlagt er et informasjonsark med nyttig informasjon fra Landbruksdirektoratet til deg med
avlingssvikt eller svikt i honningproduksjon.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Gratis miljøråd til nye brukere
(Informasjon fra Norsk Landbruksrådgiving Øst)
Gratis miljøråd til nye brukere er et tilbud til gårdbrukere som har startet opp i løpet av de
fem siste årene. Tilbudet innebærer et besøk på garden med befaring på dyrket areal. Det
vil bli gitt veiledning tilpasset ordningene i regionalt miljøprogram (RMP), med diskusjon av
jordarbeidingspraksis, vekstskifte og gjødslingspraksis. Vi ser også på muligheter for
utbedring av hydrotekniske anlegg og mulighet for å kunne søke om SMIL-midler.
Rådgivingen vil være nyttig i oppdatering og utbedring av gardens miljøplan.
Etter besøket lager vi en kort rapport med kart og prioriteringsliste for aktuelle miljøtiltak på
garden. Kartet og rapporten kan brukes som grunnlag for RMP søknad og evt. SMILsøknader.
Stine Vandsemb og Anna K. Berg i Norsk Landbruksrådgiving Øst vil utføre rådgivingen, som
finansieres av Fylkesmannens landbruksavdeling, slik at det er gratis for bonden.
Høres det interessant ut? Kontakt:
Stine Vandsemb, mob: 99270389, stine.vandsemb@nlr.no
Anna K. Berg, mob: 98333448, anna.katarina.berg@nlr.no
Eller kom innom kontoret vårt på Grønt fagsenter, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2016
(Informasjon fra Innovasjon Norge)
Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen / tidligere
bygdeutviklingsprisen) har startet og vi trenger din hjelp til å foreslå verdige kandidater.
Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har
fremhevet seg på ulike områder innen hvert fylke.
De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000
kroner.
Hvem blir årets prisvinner i Oslo og i Akershus?
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Prisen går til en bedrift som har starta en vellykket bedrift eller næring med basis i
landbrukets og bygdenes ressurser.
Kandidatene vurderes etter følgende kriterier:
 Sosial bærekraft (Hva er sysselsettinga og hvilke ringvirkninger har virksomheten for
lokalsamfunnet)


Miljømessig bærekraft (Hvordan bidrar virksomheten til utnytting av lokale ressurser,
fremme av lokal kultur eller reduserte utslipp?)



Innovasjon / nyskaping



Økonomisk resultat/lønnsomhet

NB! Påmeldingsfrist er 22.august
Les mer om kåringen på lenken: http://www.innovasjonnorge.no/bu-prisen2016/
Her finner dere også det elektroniske søknadsskjemaet som skal benyttes ved innmelding av
kandidater.

Bygdeutviklingsmidler 2016
Midlene til tradisjonelt landbruk er brukt opp for 2016, mens det er midler igjen til
bygdenæringer/nye næringer. Det er også tilskuddsmidler igjen til på den nasjonale rammen
fro Bioenergi og Utviklingsprogrammet.

Bygdeutviklingsmidler 2017
Har du planer om å bygge og søke midler hos Innovasjon Norge så ta kontakt med
kommunen. Innovasjon Norge ønsker å komme til Nannestad for å besøke «aktuelle
søknadskandidater» i september/oktober. Dette for at bonden skal ha tid til å skaffe det
som kreves før søknadsfristen går ut. Les mer om ordningen på Innovasjon Norge.

Floghavre
Floghavre er et ugras som er vurdert som så farlig for norsk korndyrking at det er underlagt
et egen forskrift. Dersom ugraset påvises skal det bekjempes.
Bekjemping:
 Kontroller åkeren systematisk minst annenhver uke mellom skyting og tresking.
 Floghavre må lukes før dryssing. Hele planta må rives opp, også rota. Planta legges i
plastpose og brennes.
 Alle plikter og holde et belte på 20 m mot nabo, veg og vassdrag fritt for floghavre
 Ved transport av korn og ubehandlet halm skal lasset være tildekket.
Ta kontakt med landbrukskontoret ved nye funn.
Se også Mattilsynets nettsider om floghavre.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Nyskapingskonferanse 2016
Fjorårets suksess med å arrangere nyskapingskonferanse for landbruket videreføres i år.
Hold av dagen!
Tid:
torsdag 20. oktober
Sted: Smakfulle Rom Konferansegård i Sørum. Et nyåpnet konferansested
http://www.smakfullerom.no/
Tema: Mat og reiseliv
Nærmere info vil komme.

Skogsbilveiregistrering og skogkultur i Akershus 2016-2019
I Akershus skal det i 2016 gjennomføres veiregistreringer av skogsbilveinettet.
Skogsbilveiene er skogens blodårer og et fungerende skogsbilveinett er avgjørende for å
kunne drive ett rasjonelt skogbruk.
Kommunene Eidsvoll, Nes, Aurskog-Høland, Fet, Enebakk, Ski, Ås, Vestby, Oppegård, Frogn
og Nesodden ble registrert i 2012-2013. Nå skal resterende kommuner registreres: Asker,
Bærum, Sørum, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nannestad
og Hurdal. Registreringen skal gjennomføres av nytilsatt prosjektleder i skogkultur og vei,
Martin Bråthen i Viken Skog.
I perioden 2017-2019 vil Martin være med å utarbeide en handlingsplan for
skogsbilveinettet og forsøke å etablere vei- og veivedlikeholdsforeninger.
Skogkulturtiltak er undervurderte investeringer på eiendommen og blir ofte forsømt. Ved å
gjøre de rette tiltakene på de rette bestandene til rett tid vil skogeier få et større utbytte
ved fremtidige sluttavvirkninger. Martin Bråthen vil jobbe målrettet med å formidle,
kontakte og organisere tiltak med formål om å øke skogkulturaktiviteten i fylket.
Prosjektets varighet er fra sommeren 2016 til sommeren 2019.
Spørsmål om prosjektet: både vei og skogkultur: Ta kontakt med prosjektleder Martin
Bråthen
Telefon: 97 61 19 16
E-post: mbrae@viken.skog.no

Telefontid
Jordbruk har telefontid mellom 09.30-11.30. Dersom det du ønsker et møte med en av oss
kan det være hensiktsmessig å avtale dette på forhånd.

Ferieavvikling
Landbrukskontoret er ubemannet i ukene 29 og 30.

God sommer!
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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