LEIRBLEKKJA
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INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

Søknad om erstatning for klimabetingede skader i plante- og
honningproduksjon
Informasjon til dere som har søkt forskudd eller leverer avlingen etter nyttår. Send inn
kornoppgjør eller dokumentasjon på solgt fôr.
 Søker kan laste opp vedlegg i Altinn, samme sted som dere sendte inn søknaden.
 Kan evt. sendes til kommunen postmottak@nannestad.kommune.no, vedleggene
merkes med navn, gårds- og bruksnummer og søknad om erstatning for avlingssvikt
2018
 Leveres på landbrukskontoret.
Gi beskjed straks hele avlingen er levert/solgt dersom dere ønsker sluttbehandling av
søknaden.
OBS alle oppgjørsbrev må sendes inn. Søker må bekrefte at alt kornet er levert.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid 2019 – del 1
Søknadsfrist 15. mars
Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars er det
husdyrprodusenter som kan levere søknad.
Lever innen søknadsfristen 15. mars
 Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato.
 Søknadsfristen er 15. mars. SØK HER (lenke til skjema i Altinn).
 Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har
gått ut, fram til 29. mars
Søknadsfristene i 2019 vil praktiseres mer fleksibelt. Det betyr at det vil være mulig å levere
del 1 av søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. mars.
Husk ajourføring i husdyrregisteret.
Nannestad kommune
Kommunal Forvaltning
Landbruk
Telefon:

Marit Sand
Eivind Engh
Nina Lynnebakken
66105000

Besøksadresse
Kommunehuset
2030 Nannestad
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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.
Er du ny søker?
Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen.
Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettsider www.landbruksdirektoratet.no

Utbetaling av produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd for
2018



Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter
søknadsomgangen i 2018 utbetales 20. februar 2019.
RMP-tilskuddet utbetales 14. mars 2019

Utbetalingsbrevene finner dere i Altinn. Sjekk utbetalingsbrevet i forhold til det du har søkt
om. Det er 3 ukers klagefrist på utbetalingen.

Nytt regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form
Fylkesmannen i Oslo og Viken har lansert et nytt regionalt miljøprogram (RMP) for perioden
2019-22. Dette er tilgjengelig på nettsiden til Fylkesmannen.
Det nye programmet har flere endringer av interesse for gårdbrukere i Nannestad Det er
blant annet gjort endringer i gjødslings- og høstekravene for «andre grasdekte arealer»,
«vegetasjonssone» og «grasdekte vannveger». Noen ordninger er fjernet, og noen er lagt til.
Mer informasjon kommer etter hvert, men kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål.

Nytt digitalt søknadsystem for SMIL-tilskudd og tilskudd til
drenering
Søknadar skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn.
Søknadsskjema ble tilgjengelig 11. februar 2019. Les mer på nettsiden til Fylkesmannen i
Oslo og Viken
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller trenger hjelp.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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SMIL - statistikk 2018
Nannestad kommune fikk tildelt kr 1 246 889,- til fordeling i 2018. Av disse var kr 591 729,øremerket hydrotekniske tiltak.
Forbruk SMIL 2018
Type tiltak
Forurensningstiltak - hydrotekniske
anlegg
Forurensningstiltak - gjødselport
Kulturlandskap - beite
Kulturlandskap - bygninger
Biologisk mangfold - fremmede arter
SUM

Antall søknader
13
1
6
2
1
23

% av tildeling
2018

kr innvilget
631396
11490
225057
162300
9240
1039483

50,6
0,9
18,0
13,0
0,7
83,4

For første gang på flere år ble ikke hele rammen brukt opp.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
- søknadsfrist 15. mars 2019

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i
jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra
jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig
jordbruksdrift.
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). Tiltakene må ikke komme i
konflikt med viktige naturverdier eller kulturminner.
Nannenstad har sin egen tiltaksstrategi som ligger til grunn for prioritering av søknader. Se
også kommunes retningslinjer for SMIL-midler i 2019 med informasjon om hva smil- midlene
gjelder, hvem som kan søke, hvordan søke og om saksbehandling. Dokumentene finner du
på kommunens nettside.
Kommunens prioriteringer vises nedenfor. I samråd med faglaget er det gjort en liten
endring i prioriterigene fra i fjor. Det gjelder tilskudd til gjødsellager som er tatt ut, og
erstattet med tilskudd til fast dekke over eksisterende gjødsellager. Fast dekke som
forhindrer nedbør i eksisterende gjødsellager ble tatt inn som et SMIL-tiltak i
jordbruksavtalen 2018-2019. SMIL- strategien er revidert i henhold til dette. Det kan nå
søkes om tilskudd til gjødsellager via Innovasjon Norge.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Forurensningstiltak
-Tiltak som
reduserer
forurensning fra
landbruket

Prior
itet

Tiltak og eksempler

Tilskuddssats/maks
sats

1

Hydrotekniske tiltak

Inntil 70 %



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


2
3

Biobed
 Kantsone mot vassdrag
Restaurering av kulturmark (beiter og gjerder)
Bekjempelse og hindre spredning av fremmede skadelige arter
Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer (stier,
setervanger, bygninger)

Inntil 30 %
(maks
100 000 kr
per tiltak)

kr 30 pr m
Inntil 70 %
Inntil 35 %



Kulturlandskaps-tiltak
-Tiltak som
ivaretar natur- og
kulturminneverdi
er i
kulturlandskapet
Planleggings- og
tilretteleggingsprosjekter

1
2

3
1-31)

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

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.

Hvordan søke?

Søknadar sendes inn digitalt med innlogging via IDPorten/Altinn..
Mer informasjon om SMIL-ordningen
 Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
 Landbruksdirektoratet
 Nannestad kommune

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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RMP - statistikk 2013-2018
Nannestad har fortsatt god opplsutning om regionale miljøtiltak. Noe nedgang i 2018 på
enkelte tiltak slik som forventet etter den ekstreme tørkesommeren og tidlig høsting.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ant. søknader
RMP-tiltak
2018
Ingen/utsatt jordarbeiding, daa
20031 20067 21245 19007 20055 17259
97
Stubb i flomutsatte arealer, daa
132
172
292
134
134
131
13
Direktesådd høstkorn,daa
140 1153
173 1470
46 1557
15
Fangvekster, daa
2353 2191 1677 1709 1372 1544
12
Grasdekt vannvei, m
6132 5894 5775 4772 4465 3978
15
Gras på erosjons-/flomutsatt areal, daa
4179 4306 4195 3217 3048 3077
36
Utsatt omlegging av eng, daa
325
594
553
859
925
430
15
Vegetasjonssone mot vassdrag, m
17947 16280 18736 14087 14111 13611
14
Ugjødsla randsone eng, m
0 7050 10169 9085 8798 8514
10
Ugrasharving, daa
552
269
336
200
289
367
2
Beite av lokalt verdifulle jordbrukslandskap,daa
3282 2397 2443 3115 3230 3361
41
Beite av biologisk verdifulle arealer, daa
194
904
839
260
254
111
7
Nedlegging og nedfelleing av hudyrgjødsel, daa
3695
12

Kornareal
% Ingen/utsatt jordarbeiding av kornareal

2013 2014 2015 2016 2017 2018
32880 32620 32671 33008 32294 31640
61
62
65
58
62
55

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

For å få ut penger fra skogfondkontoen:
 Skogfondskontoen er skogeiers konto, men kontoen kan
ikke disponeres uten skogeiers underskrift.
 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.
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Skogfond kan og brukes til å dekke skogeiers egen arbeidsinnsats ved tiltak som er
godkjent for bruk av skogfond.

Statistikk fra skogbruket (Kilde: Skogfondsystemet)
Det er målt inn 10 000m3 mindre
tømmer i Nannestad i 2018 enn i
2017, men i forhold itl de siste 5
årene så holder avvirkningen seg
høyt. Dette skyldes med stor
sannsynlighet de gode
tømmerprisene som er om dagen.

Innmålt tømmer per år i Nannestad
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Ungskogpleiearealet holder
seg høyt fortsatt, noe som er
veldig bra. God innsats
overfor ungskogen gir
garantert positiv uthelling
når skogen skal sluttavvirkes.
Kvaltiteten øker, skogen blir
mindre utsatt for snøbrekk,
det er mulig å gjennomføre
tynninger hvis man ønsker
og du styrer hvilke treslag du
ønsker å ha i
sluttavvirkningen.

Skogplanting?
Landbrukskontoret har planteutstyr til utlån. For kjøp av planter, ta kontakt med
Viken Skogeierforening evt. andre aktører.

Plantevernkurs og kurs for kjøp og bruk av gnagermidler
Ta kontakt med:
Hvam Agroutvikling Gerd Sylvi Hertzenberg tlf. 91123821
gerd.sylvi.hertzenberg@hvam.vgs.no
Norsk Landbruksrådgiving Øst: Kari-Anne Aanerud tlf. 90207464 Kari-Anne.Aanerud@nlr.no
Har du bestått kurset må du kontakte landbrukskontoret for å få registrert bevis.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket for 2019
Det er ikke lenger søknadsfrist for BU-midler.
Se nettsiden til Innovasjon Norge for oversikt hvilke landbrukstiltak som prioriteres, og for
informasjon om ordningen.
Nytt i 2019 er at det kan gis investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast
toppdekke eller minimum 10 måneders lagerkapasitet. Tilskudd kan gis for inntil 20 % av
kostnadene, beregenset oppad til 20 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre
grense for tilskudd settes til 100 000 kroner per prosjekt.
Søknadene leveres elektronisk hos Innovasjon Norge. Når søknaden sendes inn til Innovasjon
Norge, må den være komplett med all informasjon som skal følge saken, og alle felt i
søknadsskjemaet må være utfylt.
Ta kontakt med landbrukskontoret for mer veiledning og informasjon.

Viken- bonden
Fra om med 1.1.2019 tilhører Nannestad fylkesmannen i Oslo og Viken.
Fylkesmannen i Oslo og Viken har en egen Facebook-side Viken-bonden! Viken-bonden
finner du her
Følg Fylkesmannen på Facebook! Deresr Facebook-side heter: Fylkesmannen i Oslo og Viken
Abonner på Fylkesmannens nettnyheterpå Fylkesmannen.no

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