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FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid.
Siste søknadsfrist etter gammel ordning – 20.1.2017
Ved søknadsomgangen i januar kan husdyrprodusenter og frukt-, bær- og grøntprodusenter
søke om tilskudd. Ved samme søknadsomgang kan det også søkes om tilskudd til avløsning
ved ferie og fritid.
Den elektroniske søknaden din finner du her.
Veiledningshefte finner du her
Lever innen søknadsfristen 20. januar


Leverer du søknaden etter fristen vil tilskuddet blir redusert med 1 000 kroner for
hver dag etter fristens utløp



Siste mulighet for å søke med trekk er 20. februar, leverer du søknaden etter denne
dagen blir den avvist

Foretak vil også få trekk hvis de etter 20. januar ønsker å oppjustere tall på dyr eller mengde
frukt/bær/grønnsaker i en søknad som er sendt inn. En slik endring regnes som at foretaket
trekker tilbake sin innsendte søknad og sender en ny. Vær derfor nøye med at
opplysningene du sender inn er rett, slik at du ikke må gjøre endringer etter søknadsfristen.
Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om tilskudd, ta kontakt med kommunen.
Avløsertilskudd
Maksimal refusjon for 2016 er 74 200 kr. Du må kunne dokumentere faktiske utgifter til
avløser. Disse skal framvises ved en eventuell kontroll, men ikke leveres med søknaden.
Det er bare utgifter til personell som gir rett til tilskudd. Ved utgifter til for eksempel
rundballepressing, må fakturaen spesifiseres hva som er utgifter til leie av personell og hva
som er utgifter til maskinleie.
Nannestad kommune
Teknisk Forvaltning
Landbruk
Telefon:

Marit Sand
Eivind Engh
Nina Lynnebakken
66105000

Besøksadresse
Kommunehuset
2030 Nannestad
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Ny søker?
Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet
sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen
mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke
behandles uten en slik registrering.
Mer informasjon om produksjonstilskudd finner på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017
Hvordan søke om produksjonstilskudd i 2017?
I 2017 skal husdyrprodusenter søke om produksjons- og avløsertilskudd tre ganger.
 Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd på samme måte
som tidligere i gammelt system. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017.
 Første registrering i nytt system gjør du i perioden mellom 1. mail (telledato) og 15.
mai (søknadsfrist). Gjelder for søknad om husdyrtilskudd.
 Andre registrering i det nye systemet gjør du i perioden mellom 1. oktober(telledato)
og 15. oktober (søknadsfrist). Gjelder arealtilskudd.
Fra om med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (telledato 1. mars) og 15.
oktober(telledato 1. oktober). Utbetaling skjer i februar etter søknadsfristene.
Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10.
januar:
 Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember.
 Dyr på beite som er tatt ned fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 Livdyr av gris, kylling og kalkun som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.
 Frukt, bær, veksthusgrønnsaker, som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember,
og som man søker om distriktstilskudd for.
NY REGEL OM FOR SENT LEVERT SØKNAD
Søknadsfristene blir absolutte. Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre
opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk. Det vil ikke lenger være mulig å
levere søknaden etter fristen med et trekk på 1000 kr per dag.
Mer informasjon om nytt søknadssystem finnes på nettsiden til Landbruksdirektoratet

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Søknadsfrist 15. mars
Hvem kan søke?
Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på
landbrukseiendommen. Fra 2017 er det igjen mulig for eiere av landbrukseiendom, som
ikke driver jorda aktivt å søke om SMIL-midler. Vilkåret er at det drives en produksjon på
eiendommen, som er berettiget produksjonstilskudd.
Hva kan det søkes tilskudd til?
Du kan søke kommunen om tilskudd til tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme natur- og
kulturlandskapsverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover
det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Hydrotekniske tiltak
(forurensningstiltak) som utbedring av kummer,
rør og utløp m.m. har første prioritet. Det samme
har gjødsellager (forurensningstiltak) og
restaurering av kulturmark (kulturlandskapstiltak).
Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer
(stier, setervanger, bygninger) har prioritet 2.
Andre tiltak har prioritet 3.
Bilde: Stor erosjonsskade ved utløp av gammel
bunnledning etter kraftig nedbør, der vannet tok
vegen over jordet.
Hvordan søke?
Det skal benyttes eget søknadsskjema for SMIL fra Landbruksdirektoratet, vedlagt kart og
kostnadsoverslag.
Annet
Mer informasjon på Landbruksdirektoratet.no eller kontakt landbrukskontoret ved spørsmål
om SMIL-ordningen eller utfylling av søknadsskjema.
NIBIO har laget temaark om løsninger for renovering av eldre lukkingsanlegg i landbruket.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Prioritering og tilskuddssatser SMIL 2017
Prio Tiltak
Tilskuddsats
ritet
1
Hydrotekniske tiltak
Inntil 60 %

1

Gjødsellager

30 % (maks
100 000)

1

Restaurering av
kulturmark (beiter og
gjerder)

70 %

2

Tiltak som ivaretar
kulturminner og
kulturmiljøer (stier,
setervanger,
bygninger)
Andre tiltak

Inntil 40 %
(maks 100 000 kr
per bygning)

3

Inntil 30 %

Eksempler/merknader
Reparasjon/fornying av rørgater,
kummer og utløp, sikring av rørutløp til
elv/bekk, kumdam, m.m. Tiltak i Leira,
og tiltak som hindrer mest
forurensning prioriteres.
Gjelder tiltak hvor det ikke kan gis
tilskudd fra andre ordninger. Skal
dimensjoneres for 12 mnd lagring.
Lageret skal være knyttet til
husdyrproduksjonen på gården.
Inngjerding og rydding. Arealet må
bære preg av at det har vært beitet.
Tiltaket knyttes opp mot kravet til
innmarksbeite i veileder for
produksjonstilskudd.
Uttalelse fra kulturminnemyndigheter
blir vektlagt. Tiltak som har stor nytte
for allmennheten prioriteres. Setertun
prioriteres.
Andre tiltak innunder forskriftens
formål.

Drenering av jordbruksjord
Søknader behandles fortløpende – siste søknadsfrist 15. september 2017
Hvem kan søke
Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til
drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte
arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som
ikke tidligere er grøftet.
Om tilskuddet
Tilskudd til systematisk grøfting, profilering og
omgraving utgjør kr 1 000 per dekar. Ved annen
grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft
begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar.
Tilskudd gis ikke der dreneringen er påbegynt før
tilskudd er innvilget.
Hvordan søke
Det skal benyttes eget søknadsskjema for drenering. Med søknaden må det følge plan for
drenering som viser utløp, og miljøvurdering. Alle skjema finner du på nettsiden til
Landbruksdirektoratet.
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Mer informasjon på om ordningen på Landbruksdirektoratet.no eller kontakt
landbrukskontoret ved spørsmål om ordningen eller til utfylling av skjema.

Fagstoff om drenering og hydroteknikk
God drenering og kontroll på overflatevann er viktig for produksjon, og kan forhindre
unødvendig erosjon og skader på jordbruksareal. På Landbruksdirektoratet ligger en rekke
aktuelle lenker om drenering og hydroteknikk.

Gjødslingsplan
Gjødslingsplan er krav for å få fullt produksjonstilskudd og tilskudd til regionale miljøtiltak
(RMP). Ved manglende eller mangelfull gjødslingsplan er normen at det totale areal- og
kulturlandskapstilskuddet avkortes med 20 %. RMP tilskuddet blir avkortet 100 %.
Gjødselplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense
avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer.
1. Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer
husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For
foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv
driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene fra år
til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.
2. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal
3. Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum
rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering
av moldinnhold.
4. Foretak med husdyr, eller foretak som får tilført husdyrgjødsel, slam eller annen
organisk gjødsel, skal beregne forsvarlig mengde forbruk av dette for kommende
vekstsesong, mengden fordeles på arealet ift. spredeareal og slamplan.
5. Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig
viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger
skal oppgis for hvert enkelt skifte:
1. Jordbruksareal i dekar
2. Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
3. Fôrgrøde
4. Årets vekst
5. Forventa avlingsnivå pr. dekar
6. Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
7. Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel
1. Type
2. Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt
8. Mineralgjødsel
1. Type
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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2. Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt
6. Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier
1. Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold
2. Vekst og gjødslingsnormer for distriktet
3. Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt
skifte
4. Fôrgrøde
7. Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetningene som var når gjødslingsplanen
ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behov
Les hele forskriften hos Lovdata.

Autorisasjonskurs for bruk av plantevernmidler
Kurset for de som skal ha autorisasjonsbevis for første gang består av et teoretisk kurs, en
obligatorisk praksisdag og eksamen. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset består
kurset av et obligatorisk teorikurs samt en avsluttende oppgave.

Førstegangskurs våren 2017
Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning og Hvam videregående skole
Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam
Varighet: 20 timer
Tidspunkt: 01.03, 08.03 og 15.03 kl 09.00-15.00
Innhold: 12 timer teori, 7 timer praksis + eksamen
Arrangør: Hvam vgs
Kursavgift: Kr 2.770,00 + bøker
Påmelding: Kontakt Gerd R Hertzenberg
Maks 40 deltakere
Påmeldingsfrist : 15.02.2017

Fornyingskurs våren 2017
Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning
Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam
Varighet: 7 timer
Tidspunkt: 15.februar kl. 09:00-15:00 og 22.februar kl. 19:00-21:00.
Arrangør: Hvam vgs
Kursavgift: Kr 1.470,00
Påmelding: Kontakt Gerd R. Hertzenberg
Påmeldingsfrist: 01.02.2017
Maks 40 deltakere

Nettbasert fornyingskurs
Mattilsynet har nå lansert det nettbaserte autorisasjonskurset for de som skal fornye godkjenning for
kjøp/bruk av plantevernmidler. Mer informasjon finner du på mattilsynets nettsider.

Godt nytt år!
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .

Side 6

