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Ekstrautbetaling produksjonstilskudd 
I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten for 2022. 
Ekstrautbetalingen vil skje i september 2022. 
 
Produsentene trenger ikke å gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen i september. 
Ekstrautbetalingen baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og 
mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i 2023. Les mer om ekstrautbetalingen 
på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 

 

Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord  
I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 
1. juli. Satsen for tilskudd til systematisk drenering av jordbruksjord er økt fra 2 000 kr pr daa 
til 2 500 kr. Tilskudd til usystematisk og annen grøftning er økt fra 30 kr pr løpemeter grøft til 
38 kr pr løpemeter grøft.  
 
Les mer på nettsiden til Statsforvalteren om blant annet behandling av søknader som er 
sendt inn før 1. juli. 
 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
Nannestad fikk tildelt  900 000 kr til drenering i 2022. Det er ikke mottatt søknader i 2022. 
Søknader tas imot og behandles fortløpende.  
 
Tilskuddet kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og/eller til planert 
jordbruksareal som ikke tidligere er grøftet. 

Søknaden sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Mer informasjon og 
søknadskjema finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.  
 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ekstrautbetaling-av-produksjonstilskudd-i-2022
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ekstrautbetaling-av-produksjonstilskudd-i-2022
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/drenering2/okt-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
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Meld fra ved mistanke om klimabetinget avlingssvikt  
Vi minner om at jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt på grunn av klimatiske 
årsaker, kan søke om tilskudd ved produksjonsvikt dersom over 30 % av avlingen totalt blir 
skadet av været.  

Om det er uforsvarlige innhøstingsforhold og søker vurderer å ikke høste et areal, må 
kommunen gjøre en befaring og dokumentere forholdene for at søker skal kunne få tilskudd 
etter produksjonssvikt for det uhøstede arealet. Det er søkers ansvar å melde fra til 
kommunen og få denne bekreftelsen fra kommunen.  

Du må melde fra til kommunen med en gang skaden har skjedd, slik at det er mulig å 
kontrollere arealet på et tidspunkt klimaskaden kan påvises. Kommunens feltkontroll skal 
avdekke om det kan være andre skadeårsaker, som f.eks. ugras eller plantesjukdommer. Ta 
fotodokumentasjon, marker skaden i kart og beskriv skadeomfanget i e-post til 
postmottak@nannestad.kommune.no.   
  
Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets 
nettsider. 
 
 

Ønsker testområder for erosjonssikring  
Vannområdene Leira/Nitelva og Hurdalsvassdraget- Vorma 
deltar i et erosjonssikringsprosjekt i samarbeid med NIBIO 
og Viken fylkeskommune.  
 
Har du områder på din eiendom langs elv/bekk hvor det er 
behov for erosjonssikring, og er du interessert i å delta i et 
prosjekt med å teste ut naturbaserte løsninger for dette?  
 
Prosjektet skal prøve ut erosjonssikring langs bekker og 
elver med sand og leire med materialer som trevirke og 
røtter fra trær framfor mer tradisjonelle metoder som 
steinsetting. Fordelen for deg som grunneier er et nært samarbeid med forskere og fagpersoner, 
og mulighet til hel- eller delfinansiering. Erosjonssikringen planlegges gjennomført sommeren 
2023. 
 
Meld fra til nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no. 
Forslag til områder sendes videre til NIBIO hvor de blir vurdert for befaring før det besluttes 
hvilke områder som skal benyttes som testområder.  

 

Kantvegetasjon mot vassdrag  
Landbrukskontoret minner om at det er krav om naturlig vegetasjonsbelte mot elver og bekker 
jf. vannressursloven § 11. På landbruksarealer der det søkes om produksjonstilskudd er det krav 
om minst 2 meter naturlig vegetasjonssone mot alle bekker med årssikker vannføring, men ved 
nydyrking er det krav om minst 6 meter naturlig vegetasjonssone. Sonen reduserer fare for 
utrasing og erosjon, fungerer som rensefilter for avrenning, gir gode betingelser for biologisk 
mangfold og er et positivt element i landskapet.  

Utsatt elvekant. FOTO: Nannestad 
kommune 

http://www.nannestad.kommune.no/
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-ved-avlingssvikt
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-ved-avlingssvikt
mailto:nina.lynnebakken@nannestad.kommune.no
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Produksjonstilskuddet skal avkortes dersom jordbruksarealet ikke har naturlig vegetasjonssone 
på minst 2 meter mot vassdrag med årssikker vannføring, målt horisontalt fra vassdragets 
normalvannstand. Vegetasjonssonen skal ikke jordarbeides.  
 

Fokus på jordhelse gir høye avlinger 
Gjennom aktiv bruk av fangvekster og redusert jordarbeiding 

har Kjølstad gård både økt jordhelsen og kornavlingene. 

Les mer og se den nye filmen fra gården! 

 

Regionalt miljøtilskudd 2022 
Fangvekster, arealer i stubb, grasdekte vannveier, spredning 
av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging, spredning 
med tilførselslange, tiltak for pollinerende insekter, og 
beiting av verdifullt kulturlandskap er blant miljøtiltakene du 
kan søke om kompensasjon for gjennom regionalt 
miljøprogram. Veiledningsmateriell for 2022 finner du på 
nettsiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken.   

 
Landbruksplasten skal til gjenvinning 

Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til beste 
for miljøet. Plasten kan leveres gratis til innsamlingsplasser over hele landet. I vårt distrikt er 
det Ragn-Sells Gardermoen A/S på Hovinmoen nord for Jessheim, som har mottak av 
landbruksplast.  
Plast leveres sortert: 

- Rundballeplast: Rundballefolie – hvit og farget må sorteres adskilt.  
- PP-sekk: Storsekker, gjødselsekker og såkornsekker. Alle PP-sekker kan blandes, 

innersekken kan sitte på yttersekken og gjerne flere PP-sekker i en sekk.  
- Flasker, kanner og brett: Tomme flasker, kanner, og brett.   

 
Plasten må ikke inneholde forurensning av jord, stein, sand, produktrester, nett, tau, snorer 
og kunstfiberduk. Se nettsiden til Ragn-Sells Gardermoen for mer informasjon.  
 

Plast på avveie er et stort miljøproblem - rydd plast på egen eiendom og lever den til et 
godkjent mottak.  
 
Brenning eller nedgraving av plast er forbudt. Minner også om at rundballer ikke skal 
lagres helt ut i bekkekantene.  
 

 
  

Fangvekster i Nannestad, FOTO: 
Nannestad kommune 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2022/05/fokus-pa-jordhelse-gir-hoye-avlinger/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.ragnsells.no/tjenester/kildesortering/sorteringsguide/plast/rundballeplast/
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Endringer i areal på din eiendom? Nydyrking, beiter etc.  
Dersom det har skjedd endringer på din eiendom som krever oppdatering av 
gårdskartet/arealressurskaret (åpning av beite, nydyrking, gjengroing, nedbygging mm.) send e-
post med kart til: postmottak@nannestad.kommune.no For å få rettet kartene til 
søknadsomgangen i høst settes frist for å melde inn endringer til 20. august.  

 
Endringer i investeringsstøtte fra Innovasjon Norge fra 2023  
Fra 2023 økes maksimal prosentsats for investeringsstøtte fra 35 til 40 prosent av godkjent 
kostnadsoverslag. Samtidig øker øvre tilskudd fra 2 millioner til 3,5 millioner kroner. Les mer 
hos Innovasjon Norge. 

 
Floghavre og hønsehise  

Floghavre og hønsehirse i åkeren fører til redusert 
avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader. 
Floghavre og hønsehirse må derfor tas på alvor!  
 
Floghavre har egen forskrift og det er Mattilsynet som 
fører tilsyn og kan fatte vedtak for å gjennomføre 
bestemmelsene i forskriften.  
 
Spredning av floghavre skjer bare med frø og 
spredningsveiene er de samme som for andre frøugras, 
blant annet ved dryssing på åkeren, husdyrgjødsel, 
jordarbeidingsredskaper med jord på, 
tresking/halmpressing og med ville fugler og dyr. 
 
På verdensbasis er hønsehirse rangert som det tredje 
verste ugraset, og utbredelsen vokser også i Norge.  
Spredning av hønsehirse skjer bare med frø og 
spredningen skjer lett med ulike typer jordbruksmaskiner.  
 
Det er viktig å følge opp bekjempelsen av begge ugrasene.  
 
Mer informasjon og forslag til bekjempelse finner du her:   Floghavre - Plantevernleksikonet 
og Mattilsynet.  Hønsehirse - Plantevernleksikonet. 
 

Statsforvalteren på facebook  
Følg Statsforvalteren på Viken-bonden. Her legger de ut mer og aktuell informasjon om så 
mangt i Viken-landbruket. 

 
  

Hønsehirse. FOTO: Nannestad kommune 

http://www.nannestad.kommune.no/
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/endringer-i-investeringsstotte-fra-2023/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/274/
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/208/
https://www.facebook.com/Vikenbonden/
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Innspill til kommuneplanens arealdel i Nannestad kommune 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen, åpnes det nå for innspill til kommuneplanens 
arealdel. 
 
Har du ønsker eller ideer om hvordan fremtidens Nannestad skal se ut? Er det arealer i 
kommunen du mener egner seg til boligbygging, næringsutvikling eller andre spesielle 
formål/aktiviteter? Kom gjerne med innspill!  
 
Arealinnspill skal fortrinnsvis registreres via kommunens hjemmeside 
www.nannestad.kommune.no 
 
Frist for innspill er 31. august. 
 

 

Ferieavvikling  
Landbrukskontoret har redusert bemanning i perioden fram til 8. august. Ved hastesaker anbefaler vi 
at du ringer oss via servicekontoret (tlf: 66 10 50 00), slik at du blir satt over til den som er til stede. 
Fra 18. juli til 31. juli er kontoret ubemannet. Send henvendelser på epost til 
postmottak@nannestad.kommune.no  så ta vi kontakt etter ferien. 
 

 

God Sommer! 

http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.nannestad.kommune.no/
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no

