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INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid - del 1
Frist: 15.03.20
I 2020 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og
fritid 15. mars 2020. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du
er tidlig ute med å søke.
Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars er det
husdyrprodusenter som kan levere søknad.





Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato
Søknadsfristen er 15. mars
Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har
gått ut, fram til 29. mars
Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29.
mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen
er overskredet.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mars?
I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars.
Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk
husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon og
tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag
for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.
Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet

Nannestad kommune
Kommunal Forvaltning
Landbruk
Telefon:

Marit Sand
Eivind Engh
Nina Lynnebakken
66105000

Besøksadresse
Kommunehuset
2030 Nannestad
Side 1

Utbetaling - produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd for
2019
Utbetaling av produksjosntilskudd for 2019 er uke 8. Utbetaling av tilskudd til regionale
miljøtiltak er planlagt ca 1. mars. Utbetalingsbrevene finner dere i Altinn.

God miljøinnsats i landbruket i Oslo og Viken
Oppslutningen om Regionalt miljøtilskudd (RMP) har økt. I Oslo/Akershus er satsene på
foruresningsordningene redusert med 16 %. Kulturlandskapssatsene er holdt konstant.
Ler mer på nettsiden til Fylkesmannen om oppslutning og endelige satser i Oslo og Viken.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Søknadsfrist: 15. mars 2020
God drenering er avgjørende for å kunne øke
matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et
viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med
mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon
fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god
vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper
dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.
Les mer om drenering på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Søknadsfrist: 15. mars 2020
Det kan gis investeringstilskudd til tiltak som ivaretar og fremmer natur- og
kulturminneverdier i kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak) og investeringstiltak som bidrar
til å redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket (forurensningstiltak).
Les mer om hva SMIL er på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
Nannestad kommune har fått tildelt kr 900 000 ,- til SMIL i 2020. Søknader blir prioritert i
henhold til kommunens vedtatte tiltaksstrategi. Les kommunes tiltaksstrategi (fra
kommunens nettside).
I Retningslinjer for SMIL-midler i Nannestad 2020 (fra kommunens nettside) kan du lese mer
om aktuelle tiltak, nyttige tips ved utfylling av søknad, hvem som kan søke m.m i Nannestad.
Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Oversikt over kommunens SMIL - prioriteringer 2020:
Forurensningstiltak
-Tiltak som
reduserer
forurensning
fra landbruket

Prior
-itet
1

Tiltak og eksempler

Tilskuddssat
s/makssats
Inntil 70 %

Hydrotekniske tiltak


Rehabilitering av eldre lukkingsanlegg



Rehabilitering og sikring av utløp og kummer



Nye kummer med utløpsgrøfter



Terrengutforming/etablering av motvoll ved nedløpskum
m.m.



Gjenåpning av bekkelukkinger



Steinsetting i forbindelse med erosjonssikring av utløp

 Fordrøyningsdam/flomvoll
Bygningstekniske tiltak

 Etablering av dekke som forhindrer nedbør i
eksisterende gjødsellager
 Gjødselporter
 Tiltak for å redusere avrenning fra husdyrgjødsel
og rundballer
2
3

Åpne avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning
Fangdammer og andre økologiske rensetiltak
Andre tiltak innenfor forskriftens formål

Inntil 30 %
(maks
100 000 kr
per tiltak)

kr 30 pr m
Inntil 70 %
Inntil 35 %

 Biobed
 Kantsone mot vassdrag
Kulturlandskap
s-tiltak
-Tiltak som
ivaretar naturog
kulturminnever
dier i
kulturlandskap
et
Planleggingsog
tilretteleggingsprosjekter

1
2

3
1-31)

Restaurering av kulturmark (beiter og gjerder)
Bekjempelse og hindre spredning av fremmede skadelige arter
Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer (stier,
setervanger, bygninger)
Andre tiltak innenfor forskriftens formål
Prosjekter som leder fram til gode planer for tiltak


Samarbeid om tiltak langs bekk



Samarbeid som bidrar til økt beitebruk (beitesamarbeid) i
kulturlandskapet.

Inntil 70 %
Inntil 40 %
Inntil 40 %
(maks 100
000 kr per
bygning)
Inntil 35 %
Inntil 100 %

Autoriasjonskurs for plantevern
Norsk Landbruksrådgiving Øst tilbyr fornyingskurs og grunnkurs. For å kunne kjøpe og bruke
plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs.
Har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. Husk at dersom du bare
trenger fornyingskurset, kan du alltid ta dette på nett. Grunnkurset består av én teoridag og
én praksisdag samt eksamen. Oppdateringskurset består av én teoridag pluss eksamen.
Oppdateringeskur og grunnkurs
Se nettsiden til Norsk landbruksrådgivning for oversikt over kursdager, påmelding osv.
Fornyingskurs på nett
Fornying av plantevernbevis kan du også gjøre på nett hos Mattilsynet
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Invitasjon til fagkveld for kommunens gårdbrukere
Nannestad kommune inviterer deg til fagkveld med tema Jordhelse og
fangvekster.
Spennende foredragsholdere kommer – så hold av
denne kvelden!
Tid: 17. mars kl 19-22.
Sted: Kommunestyresalen, Nannestad
Vi lover faglig påfyll og god servering!
Egen invitasjon med påmelding kommer.

Skogfaglig utferd til Polen
Øvre Romerike Skogeierlag i samarbeid med
landbrukskontorene arrangerer tur til Polen,
24. juni – 28. juni 2020.
Turen går med fly tur/retur Warszawa, med
avreise onsdag ettermiddag og retur til Gardermoen søndag kveld.
Det blir besøk i Białowieżaskogen, den best bevarte naturskog på det europeiske lavlandet,
og forskningsinsituttet Bialowieza Forestry Management and Research Institute. På
instituttet driver de med forskning på skogbruk og skogfornying. Vedlikehold, bruk og
økologi. Bevaring, genetikk, økonomi og skogpolitikk. Se www.ibles.pl/web/guest/home
I tillegg blir det besøk på treforedlingsbedriften Konar http://konar.net.pl/en/ som har
spesialisert seg på høykvalitets konstruksjonsvirke av trematerialer fra nordøst-Polen eller
verdens beste sibirskog i Russland, - besøk hos blåbærprodusenten Gospodarstwo
Ogrodnicze http://blueberry.pl/en/start.aspx - og besøk på planteskolen i skogdistriktet
Zednia med presentasjon av laserscanning av skog, www.lasy.qov.pl.en
Ellers blir det sightseeing med buss i Warszawa og muligheter for å oppleve en kveldskonsert
i det elegante Chopin-galleriet med verker av Fredric Chopin.
Egenandelen er usikker enda og avhengig av antall deltakere, men antas å bli ca. kr. 9 500,pr. person. Tillegg for enkeltrom kr. 1 000,00.
Påmelding til Øvre Romerike Skogeierlag, v. Arne Luke, tlf. 958 44 880 innen 29. februar.
Det er også mulig å sende påmelding til e-post: arneluke@online.no, men sjekk at du får en
bekreftelse på at meldingen er mottatt.
(Det er begrenset antall – ”førstemann til mølla” prinsippet).
Velkommen til fagtur!

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting
Det er også i 2020 satt av en nasjonal tilskuddsramme til klimatiltak i skogbruket, se tabell.
Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at
tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid
registreres samlet i et tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og
‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet
som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i
slutten av utfyllingen.
Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til
skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det
leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.
Søknader om tilskudd som leveres etter 7. november, vil kun bli behandlet dersom det
fortsatt er ubenyttede midler på ordningen for 2020. For mer informasjon , se
Landbruksdirektoratets sider.
I vårt område er det ikke ledig arealkvote for gjødsling i 2020. Skogeiere som ønsker å
gjødsle på egnede arealer kan fremdeles gjøre det , men får ikke statlig tilskudd.
TILTAK

KRITERIER

TILSKUDD

Tettere planting nyplanting

60 %

Gjødsling av skog
Skogsbilvegbygging

Inntil 50 planter/daa som
plantes utover et fastsatt,
1
minimumsantall
Det gis 50 prosent
tilskudd til
suppleringsplanting,
uavhengig av hvor mange
planter som suppleres
inn. Men det et krav at
plantetetthet etter
supplering tilfredsstiller
det fastsatte
minimumsantall pr daa
1
ved tettere nyplanting
Som for nyplanting men
10 % mindre krav til
2
tetthet
Ingen tilskudd i 2020
Satser ikke satt ennå.

Drift med hest
Ungskogpleie
Markeberedning

Tettere planting –
suppleringplanting

Tettere planting markberedning

1

Bonitet

26
23
20
17
14
11
8

Minimum
plantetall pr.
dekar
220
220
200
180
160
130
100

SØKNAD
SENDES
Kommunen

SØKEFRIST
1. aug +
7. nov

SØKNADSSKJEMA

INFO

Kommunen

1. aug +
7. nov

Her

Her

Kommunen

1. aug +
7. nov

Her

Her

Kommunen

Løpende

Her

Her
Her

Satser ikke satt ennå.
Satser ikke satt ennå.

Kommunen
Kommunen

25.nov

Her

Her

Satser ikke satt ennå.

Kommunen

Intervall for plantetall som
utløser tilskudd (inntil 50
planter/daa etter oppfylt
minimumskrav)
220- 270
220- 270
200- 250
180- 230
160- 210
130- 180
100-150

MAKS
TILSKUDD
Inntil 50
planter/daa

20 %

60 %

Inntil 50
planter/daa

2

Bonitet

26
23
20
17
14
11
8

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .

Minimum plantetall
pr. dekar uten
markberedt felt
220
220
200
180
160
130
100

Intervall for plantetall
som utløser tilskudd ved
planting på markberedt
felt
198-248
198-248
180-230
162-212
144-194
117-167
90-140
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Skogplanting?
Landbrukskontoret har planteutstyr til utlån. For kjøp av planter, ta kontakt med
Viken Skogeierforening evt. andre aktører.

Skogfond
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no

For å få ut penger fra skogfondkontoen:
 Inne på skogfond.no er det enkelt å selv registrere krav
om utbetaling fra skogfond. Alternativt sendes epost/post
til kommunen med krav om refusjon.
 Skogfondskontoen er skogeiers konto, men kontoen kan
ikke disponeres uten skogeiers underskrift/digital signatur.
 Utbetaling av skogfond skjer enten som refusjon for skogeiers utlegg, eller som oppgjør
direkte til entreprenør/leverandør etter skogeiers godkjenning.
 Kommunen vil ikke ha originalfakturaer, men kopier. Originalene skal skogeier ha til sitt
eget regnskap.
 Ved betaling direkte til entreprenør skal attesterte fakturaer/bilag sendes til kommunen
ved skogbrukssjef, med hvem den skal betales fra og til.
 Vi ser helst at skogeier betaler alle fakturaer selv, og deretter ber om refusjon fra
skogfondet. Dette fordi skogeier uansett er den som er ansvarlig for at regningen blir
betalt.
 For betalte fakturaer som skogeier ønsker refundert, må det og oppgis om mva skal
refunderes eller ikke. Et tips her: Det er ikke lønnsomt å betale mva med skogfond, da
det ikke gir noen skattefordel. Slik ordningen er i dag med 85% skattefordel er det mye
mer lønnsomt å bruke skogfondet til de tiltakene som gir skattefordel enn til betaling av
mva.
 Skogfond kan og brukes til å dekke skogeiers egen arbeidsinnsats ved tiltak som er
godkjent for bruk av skogfond.

Etterlysing av gamle grøftebilder
Videreformidler følgende etterlysning av bilder:
«Jeg har bare ett gammelt bilde hvor min far Jon Haga grøfter hos en gårdbruker her i Holter.
Far startet opp med å grøfte i 1958/59. Det begynte med teglrør før det gikk over til hvite
"Largerør" i første halvdel av 1960-tallet. Først hadde han en kjedegraver som var montert
på en Fordson Major. Så i ca 1965 kjøpte han sin første Rådalmaskin som også var montert
på en Major. Det var faktisk med en slik Rådalmaskin montert på Major han satte sin
årsrekord på 250000 meter på en sesong. Han fortalte at det var et år med tidlig start om
våren og grøfting hele sommeren og langt ut på høsten. Tidlig på 1970-tallet ble
Rådalsmaskinen større og ble montert på en "stor" 4-hjulstrekker traktor som hette Muir
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Hill. Far trur jeg hadde tre av disse. Første helt uten hytte, så en med hytte uten bakvegg og
så en med hel hytte som var litt lydisolert. Den siste maskinen han kjøpte var med Same
traktor. Dette var på slutten av 1980-tallet. Dette var maskinen som jeg kjøpte av ham da jeg
tok over grøftinga i ca1995.
Det er desverre ikke mange bilder vi har i vår familie av min far på jobb. Er det noen
gårdbrukere i Nannestad som har gamle bilder av Jon Haga hvor han er på gården og
grøfter? Hvis det er det så hadde jeg satt pris på en kopi av bilde. Det behøver ikke være topp
kvalitet.
Hilsen Bjørn Haga
Mobil 97579255
bjornhaga59@gmail.com»

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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