LEIRBLEKKJA
NR. 04/17
INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

Drenering 2017
Dreneringssatsene økes
I jordbruksavtalen som ble ferdigforhandlet 26. juni er dreneringssatsen økt til 2000 kroner
pr. dekar og 30 kroner pr. løpemeter. Satsene gjelder for søknader innsendt etter 1. juli
2017. Aktuell aktikkel på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
Status drenering per 6.7.2017:
Nannestad fikk tildelt kr 297 607,- til drenering i 2017
 6 søknader er innkommet og innvilget med til sammen 118 845, Kr 178 762 disponible midler.
Hvordan søker du?
Søk på fastsatt skjema LDIR – 443 Søknad om tilskudd til drenering og legg ved grøfteplan
(LDIR – 444 Plan for drenering) og miljødokumentasjon.
Viktig innhold i grøfteplan er kart med inntegnede samlegrøfter og sugegrøfter, vannretning,
dimensjoner, kummer og rørutløp, grøfteavstand, filtermateriale, grøftedybde,
grøftemetode, størrelse på feltet og beliggenhet.
Les mer om tilskudd til drenering og faglig veiledning på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
Søknadene behandles fortløpende, men siste frist for å søke i 2017 er satt til 15. september.

SMIL 2017
Status SMIL-søknader per 6.7.2017:
Nannestad fikk tildelt kr 567 439 i SMIL-midler i 2017. I tillegg er det inndratt og omfordelt kr
38 312 fra gamle saker. Status per 6.7.2017 er:



20 søknader er innkommet
10 søknader om hydrotekniske tiltak innenfor vannområdet Leira er innvilget helt
eller delvis med til sammen kr 584 879,-
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1 søknad om gjerde til beite i ravinelandskapet innvilget med kr 19 320,9 avslag

Mer penger til hydrotekniske anlegg
I årest jordbruksoppgjør ble det bestemt å avsette 20 mill. kroner ekstra både i 2017 og 2018
som skal prioriteres til å utbedre hydrotekniske anlegg i leirjordsområdene. Les mer på
nettsiden Landbruksdirektoratet. Eventuell ekstra tildeling til Nannestad er per i dag ikke
kjent, men informasjon vil bli gitt dersom det blir aktuelt med en ny søknadsrunde i år.

Avløsertilskudd 2017
Landbruksdirektoratet har laget et regneark hvor man kan legge inn antall dyr du anslår å ha
1. mai og 1. oktober, og så vil du få oppgitt hvor mye du har i avløsergrunnlag. (Regnearket
er bare tilgjengelig i excel-fil). Informasjon om dette finnes på følgende sider: Hva kan jeg få
i avløsertilskudd?

Hvordan beregnes hvor mye jeg kan få i avløsertilskudd?

Nyskapingskonferansen 2017
Fremtidens matproduksjon dreier seg om mer enn tradisjon. Ressursene må utnyttes bedre
og mer bærekraftig enn tidligere. Ønsker du kunnskap, inspirasjon og nettverk til å tenke
nytt, se nye muligheter i eksisterende produksjon eller finne på noe nytt – da er dette
konferansen for deg!
Konferansen arrangeres 25.oktober på Vitenparken i Ås. Detaljert program kommer i august.
Se vedlagte Teaser.
Kontaktperson: Astrid Finneide, tlf. 22 00 37 56

Ferieavvikling ved Landbrukskontoret i juli
Landbrukskontoret vil ha redusert bemanning i juli, og vi vil kun ta i mot besøkende etter
avtale. Vi ber om at dere ringer via servicetorget (tlf: 66 10 50 00). Kontoret er ubemannet i
ukene 29 og 30.

Vi ønsker dere fortsatt
riktig god sommer!

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