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

Avlingssvikt – viktig informasjon
Mange bønder har for tida utfordringer med tørke. Det er viktig å være føre var, og
dokumentere problemene. Det er nødvendig for å kunne søke eventuell erstatning for
avlingssvikt.
1. Melding om skade, dokumentasjon m.v. - presisering
Landbruksdirektoratet har lagt ut en nyhetssak om meldingsplikt og
dokumentasjonsplikt. Følg lenke og les mer hos Landbruksdirektoratet .
Her fremgår det at det er viktig at skaden dokumenteres. Dokumentasjonen skal
bekrefte skaden, hvordan skaden er oppstått, skadeomfang og hvordan dette har ført
til redusert avling.
Direktoratet skriver også at man skal gi melding til kommunen straks man blir klar
over at en klimabetinget skade har skjedd.
2. Avling anses som tapt – man ønsker ikke å høste
Fra Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-29 står det om dette:
«Dersom produsenten anser avlingen å være tapt og av den grunn ikke ønsker å
høste, må det tilsvarende innhentes bekreftelse av forvaltningen på et tidspunkt da
dette er mulig å kontrollere.
Dersom det fastslås at uhøstet avling har en verdi, må denne restverdien fastslås og
komme til fradrag i erstatningsberegningen.
Dersom avlingens restverdi er null og dette er bekreftet av kommunen eller
fylkesmannen på et tidspunkt da skadeårsak og avlingskvalitet og mengde kan
kontrolleres, er tapet erstatningsmessig.
Dersom slik bekreftelse mangler, skal det ikke gis
erstatning for avlingstap på det uhøstede
arealet».
Meld skaden til landbrukskontoret på telefon
66105000 eller på e-post til
postmottak@nannestad.kommune.no
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Meldingen må inneholde kort hva skaden gjelder, hvor stort areal som omfattes av skade og
hvor arealet ligger. Meldingen bør også inneholde en kort forklaring på hvilke
skadebegrensede tiltak som eventuelt er utført.
Er du i tvil om du vil få en skade så meld i fra for sikkerhet skyld. Mer informasjon om
erstatningsordningen og søknadsskjema finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Markvandringer med tema beite og ammeku
Landbruksrådgivningen arrangerer aktuelle markvandringer for gårdbrukere, i samarbeid
med Nortura og Landbruksavdelingen. Arrangementet er en del av Storfekjøttsatsinga i
Hedmark, Oslo og Akershus.
Dato/tid

Hvor

Tema

19/6,kl.10-12

Johan Bjørneby, Dysterveien 3, Ås

Bruk av gris til opparbeidelser av beiter,
nyetablerte beiter og ugras. Elisabeth Kluften,
Nortura, deltar.

25/6,kl.18.30

Kommer-

Roger Paulsen, Husåsvegen 111,

Beiting med ammeku på fulldyrka areal,

Skogbygda

opparbeidelse av nye beiter.

Harald Dahl, Holter, Nannestad

Skiftbeiting og ravinebeiter til ammeku.

juli/august

Kontaktpersoner: Maren Holthe, Tlf. 986 45 734 og Jonny Storbråten, Tlf. 22 00 37 35

Ekstraordinær søknadsfrist SMIL - 1. september 2018
Nannestad fikk i 2018 bevilget kr 1 246 889,- i tilskudd til spesielle miljøtiltak fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For første år på mange år er det kommet færre søknader
innen søknadsfristen 15. mars enn det kommunen har midler til. Kommunen lyser derfor ut
SMIL-midler på nytt med søknadsfrist 1. september.
Hvilke tiltak som er prioritert finner du i artikkelen nedenfor. Ta en titt på retningslinjene for
mer informasjon og for utarbeidelse av søknad. I retningslinjene er det gitt eksempler på
tiltak og beskrevet litt nærmere hva som kan støttes med SMIL-tilskudd.
Se informasjon om SMIL , tiltaksstrategien for perioden 2018-2021 og retningslinjer for
Nannestad 2018 , eller samme dokumenter på kommunens hjemmeside.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Ny tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) –
perioden 2018-2021
Nannestad har våren 2018 hatt en revidering av tiltaksstrategien som gir føringer for
fordeling av kommunens SMIL-ramme. Ny tiltaksstrategi ble vedtatt i Klima- og miljøutvalget
den 11. juni 2018. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for SMIL-midler i Nannestad 2018
med informasjon om hva SMIL-midlene gjelder, hvem som kan søke, hvordan søke og om
saksbehandling.
Prioriteringene fra den forrige strategien er i hovedsak videreført, i tillegg er det følgende
endringer:
Forurensningstiltak
 Tilskuddssatsen til hydrotekniske tiltak er økt med fra inntil 60 % til inntil 70 % av
godkjent kostnadsoverslag.
 «Åpne avskjæringsgrøfter for å redusere erosjon og arealavrenning» er tatt inn som
et tiltak med prioritet 1.
 «Fangdammer og andre økologiske rensetiltak» er tatt inn som et tiltak med prioritet
2.
 Under «Andre tiltak innenfor forskriftens formål» er det særskilt nevnt kantsoner
mot vassdrag.
Kulturlandskap
 Tiltak for å bekjempe fremmede skadelige arter er tatt inn som nytt tiltak og gitt
prioritet 1.
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
 «Prosjekter som leder frem til gode planer for tiltak» prioriteres i henhold til
prioriteringene for forurensings- og kulturlandskapstiltak.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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SMIL- prioriteringer 2018
Forurensningstiltak
-Tiltak som
reduserer
forurensning fra
landbruket

Priori
-tet
1

Tiltak og eksempler

Tilskuddssats/
makssats
Inntil 70 %

Hydrotekniske tiltak


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

Inntil 30 %
(maks 100 000
kr per tiltak)





Gjødselager
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

Kulturlandskapstiltak
-Tiltak som
ivaretar naturog
kulturminneverdi
er i
kulturlandskapet
Planleggings- og
tilretteleggingsprosjekter

kr 30 pr m
Inntil 70 %
Inntil 35 %

 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)

1
2

3
1)

1-3

Andre tiltak innenfor forskriftens formål

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

Prosjekter som leder fram til gode planer for tiltak

Inntil 100 %



Samarbeid om tiltak langs bekk



Samarbeid som bidrar til økt beitebruk (beitesamarbeid) i
kulturlandskapet.

1) Prioriteres i henhold til prioriteringene for forurensnings- og kulturlandskapstiltak.

Søknad om tilskudd til drenering - fortsatt midler igjen
Det er fortsatt midler igjen til drenering. Motatte søknader behandles fortløpende. Se
kommunens hjemmeside eller Landbruksdirektoratet for mer informasjon om ordningen og
hvordan du søker.
Siste frist for å søke i 2018 er 1. november.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Floghavre – husk å kontrollere
åkeren gjennom hele vekstsesongen
Kontroll av arealene
Kommunen minner om plikten til å bekjempe
floghavre.
Floghavre er et alvorlig ugras i kornåkeren som lett
tar overhånd. I følge Forskrift om floghavre har eier
eller bruker av landbrukseiendom plikt til å foreta
årlig floghavrekontroll på sine arealer.
Enhver som håndterer produkter eller varer som kan
inneholde floghavre, har plikt til å ta de forholdsregler
som er nødvendig for at floghavre ikke spres.
Det er viktig å:
 gå i åkeren så snart den har skutt.
 gå systematisk og flere ganger utover i vekstsesongen.
 huske at det er du som har ansvaret for at floghavre ikke etablerer seg eller sprer
seg på eiendommen
 unngå legde
I år er det mange tynne åkre som er utsatt for tørke. Det er viktig å ikke avslutte kontroll av
arealene for tidlig siden floghavren kan spire seinere i vekstsesongen.
Meldeplikt
Ved nye funn av floghavre skal planteprøve leveres landbrukskontoret så snart som
mulig. Mistenkelige planter blir sendt Kimen Såvarelaboratoriet AS for bestemmelse.
Kjennetegn
Lange myke strå. Noe lysere i fargen enn vanlig havre. Risla er åpen med slappe greiner.
Floghavreplantene strekker seg over åkeren, men etter sprøyting mot floghavre kan det
forekomme små floghavreplanter som ikke strekker seg over åkeren. Floghavren drysser lett
og alle korna har snerp.

Plikt til bekjempelse
Eier eller bruker av landbrukseiendom har plikt til å bekjempe floghavre effektivt. Det gjelder
hele eiendommen. Videre er det særlig plikt til å holde et 20 m bredt belt fritt for
frøbærende floghavreplanter hele vekstseongen mot; dyrka mark hos nabo, elver, bekker og
åpne kanaler. Bortluket floghavre skal destrueres, jfr. Forskrift om floghavre, § 7.
Har du spørsmål i forbindelse med kontroll og eller bekjempelse, ta kontakt med
landbrukskontoret eller landbruksrådgivningen.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Ny versjon av Gårdskart
En helt ny versjon av Gårdskart ble lansert 14. juni 2018. Den nye versjonen fungerer både
på nettbrett og mobiltelefon. Det er lagt til nye kartlag som f.eks. gammelt ØK-raster og
driftsenter, og det er bedre tegne- og måleverktøy. Hvis du ikke kjenner gårds- og
bruksnummer når du skal søke, kan du finne gårds og bruksnummeret ved å trykke på
driftssenteret i kartet. Les NIBIO sin oversikt over hva som er nytt sammenlinget med forrige
løsning.

Er gårdskartet riktig?
Vi oppfordrer alle til å gå inn i Gårdskart og sjekke om arealene stemmer.
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du ser et areal som er klassifisert feil.
Arealene på gårdskaret er knyttet opp til landbruksregisteret, og det er disse arealtallene det
kan søkes om produksjonstilskudd for i 2018. Feil areal i søknadene vil kunne medføre stopp
i tilskuddsutbetaling og eventuelt avkorting i tilskudd.
Oppdaterte gårdskart finner du på NIBIO.

Ferieavvikling
På grunn av ferieavvikling vil landbrukskontoret være ubemannet i uke 30. Vi beklager
eventuelle ulemper dette vil medføre.

God sommer!

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