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Søknad om produksjonstilskudd 2018
Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med registreringsdato 1. mars.
Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad.
Det kan søkes om:
- Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
- Driftstilskudd melekeproduksjon
- Driftstilskudd spesialisert kjøttproduksjon.
Du må registrere dyr som gir grunnlag for:
- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
- Tilskudd for grovfôrareal
NB!
Dyretall på telledatoer skal stemme overens med antall dyr i husdyrregisteret. Avvik mellom
husdyrregisteret og tall på søknaden vil kunne medføre unødvendig oppfølging og kontroll.
Søknad må leveres innen fristen
Søknadsfristen 15. mars er absolutt. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristen. Foretak som
leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager (innen
29.3.2018) uten å få trekk.
Det er mulig å søke dispensasjon fra søknadsfristen i særlige tilfeller, som for eksempel ved alvorlig
sjukdom og død hos innehaver av et foretak som søker produksjonstilskudd.
Søknaden leveres elektronisk via Altinn, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.
Neste søknadsfrist er 15. oktober med registreringsdato 1. oktober, - del 2 av søknaden.
Mer informasjon om ordningen på Landbruksdirektoratets sider.

Utbetaling av PT og RMP for 2017
Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter
søknadsomgangen i 2017, er 21. februar 2018. RMP-tilskuddet utbetales den 7. mars.
Utbetalingsbrevene finner dere i Altinn. Sjekk utbetalingsbrevet i forhold til det du har søkt om.
Det er 3 ukers klagefrist på utbetalingen.
Nannestad kommune
Kommunal forvaltning
Landbruk
Telefon:

Marit Sand
Eivind Engh
Nina Lynnebakken
66105000

Besøksadresse
Kommunehuset
2030 Nannestad
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Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
- søknadsfrist 15. mars 2018
Nannestad kommune har fått tildelt kr 1 246 889,- til fordeling i 2018. Av disse er kr 591 729,øremerket hydrotekniske tiltak. Tildeling av SMIL-midler vil for kommende sesong ellers bli i henhold
til vedtatt tiltaksstrategi i Nannestad kommune.
En kort oversikt over noen tiltak det kan søkes på:
Forurensningstiltak:
 Utbedring/oppgradering av hydroteknisk anlegg.
 Gjødsellager for utvidet kapasitet for å unngå
spredning om høsten.
Kulturlandskapstiltak:
 Restaurering av kulturmark (beiter og gjerder).
 Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer
(stier, stervanger, bygninger).
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter:
 For å legge til rette for større helhetslige
prosjekter over større områder, for eksempel
knyttet til vassdrag eller ei grend. Slike
prosjekter, med flere aktører, er ofte
administrativt vanskelig å få i gang, og det kan
være behov for å gi starthjelp. Prosjektet bør lede
fram til til gode og konkrete kulturlandskaps- og/eller
foruresningstiltak.
Andre tiltak:
 Tiltak innunder forskriftens formål
Hvordan søke?
Det skal benyttes eget søknadsskjema LDIR-430 som du finner på Landbruksdirektoratet. Husk å
legge ved kart som viser hvor tiltaket er. Bruk f.eks. gårdskart fra NIBIO.
Søknaden sendes kommunen.
Mer informasjon om SMIL-ordningen
 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
 Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 Landbruksdirektoratet
 Nannestad kommune
Veiledning – ulike tilskudd/praktiske råd
 Se Landbruksdirektoratet for tips, råd, og aktuelle lenker om forurensningstiltak og
kulturlandskapstiltak.



Praktisk veileder fra NIBIO om utbedring av hydrotekniske anlegg: «Planering og
jordflytting». Veilederen finnes på nettsiden til Fylkesmannen.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Søknader behandles fortløpende –
siste frist for 2018 er 1. november
Nannestad kommune er bevilget kr 1 064 021,- i tilskudd til
drenering av jordbruksjord for 2018.
Satsen for tilskuddet er økt til 2000,- kr per daa systematisk
drenering eller 30 kr per meter for annen drenering.
Det ble økt interesse for ordningen etter at satsene økte fra 1. juli 2017. I Nannestad ble det
innvilget totalt kr 1 407 695,- til drenering i 2017.
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.
Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak:
Tiltak:
Systematisk grøfting

Profilering

Omgraving

Avskjæringsgrøfting

Annen grøfting
(usystematisk)

Hva menes med tiltaket:
Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene)
som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende
dreneringstilstand på arealet.
Overflateforming der et system av åpne grøfter med
møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet.
Omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges
under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving
skal drenere arealet og bedre bæreevne.
Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende
arealer inn på jordbruksarealet.
Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å tørrlegge
mindre partier på jordet.

Arealet det søkes tilskudd for skal være tidligere drenert og/eller planert.
Hvordan søke?
Det skal benyttes eget søknadsskjema LDIR-443 som du finner på Landbruksdirektoratet.
Med søknaden må det leveres plan for drenering med kart, og med beskrivelse av tiltaket, samt
miljøvurdering av tiltaket. Bruk gjerne mal for plan og miljøvurdering som du finner på samme side
som søknadsskjema.
Søknaden sendes kommunen.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Tilskudd til klimatiltak i skog
Tilskudd til tettere planting og supplering
Ved nyplanting gis det 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et
fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Dette minimumstallet er 10% lavere der det plantes på
markberedte felter. Videre kan det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50
planter/daa, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte
minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jf retningslinjene.
Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.
Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis
tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting» som skal benyttes. Frist for skogeier til å levere
refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for
høstplanting.
Tilskudd til gjødsling 2018
Det kan gis inntil 40 prosent i tilskudd til gjødsling.
Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 15.09.2018. Som i fjor
vil midlene forvaltes via en felles, sentral ramme. Godskriving av tilskudd i ØKS vil skje som i 2017.
Det skal gjødsles på egnede arealer og gjødslingen må utføres slik at den ikke påvirker verdifulle
miljøforekomster i nærheten av de gjødslede arealene. Det er viktig at miljøkriteriene for ordningen
blir fulgt.
Les mer om retningslinjer, miljøkrav og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet

Tilskudd til veibygging og drift med hest 2018
Det er også i år mulig å søke tilskudd til veier godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning
av landbruksveier. Se retningslinjer på hjemmesidene til fylkesmannen. Er det spørsmål så ta kontakt
med kommunen.

Skogfaglig utferd 2018
Det planlegges skogfaglig tur til utlandet siste uka i juni 2018. Arrangør er Øvre Romerike
Skogeierområde. Mer informasjon kommer med det første, og vil bli publisert på kommunens
hjemmeside.

Digital forsendelse fra kommunen
Kommunen har nå digital forsendelse som førstevalg ved utsending av dokumenter. Det betyr at du
vil motta brev fra kommunen i din meldingsboks i Altinn, og du kan velge å åpne brevet. Ved å åpne
brevet via denne lenken samtykker du samtidig i å ha motatt brevet elektronisk.
Varsel om post blir sendt via Altinn til mottaker på SMS, mellom kl. 09.00 og 17.00 på hverdager, og
e-post alle dager hele døgnet. Hvis du har fått en forsendelse i Altinn meldingsboks, og ikke åpnet
dette i løpet av 48 timer (2 virkedager), vil forsendelsen blir printet og sendt med postbud.
Mottakere som har valgt digital postboks, eBoks eller Digipost, blir varslet via den «kanalen» de har
lagt opp til i sin postboks.

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