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LEIRBLEKKJA  
    

NR.05/18 
 

INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD 
FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

 

Tørkesituasjonen i landbruket  
 
Nannestad Bondelag og landbrukskontoret inviterer til 
åpent møte om tørke og avlingsskade.  
 
Tid: Torsdag 23. august, kl. 19.00-22.00 
Sted: Kommunehuset 
 
Program: 

 Avlingsskade -  erstatning og saksgang 

 HMS – ta vare på hverandre! 

 Spørsmål  
 
Det blir servert kaffe/te og kringle.  
 

Vel møtt! 
 

 

Informasjon vedrørende avlingssvikt  
Det er mange spørsmål og ekstraordinære endringer i regelverk som har kommet i 
forbindelse med tørkesituasjonen. Vi minner om at søknadsfristen for å søke erstatning er 
31. oktober det året skaden oppsto, men at det er mulig å sende inn søknad om 
forskuddsutbetaling allerede nå.  
 
Landbruksdirektoratet har samlet informasjon om avlingssvikt, fôrmangel og erstatning  på 
hjemmesiden.  
 
Presiseringer av regelverk og om utbetaling av forskudd finner du på nettsiden til 
landbruksdirektoratet.  
 

Hvordan søke om erstatning?  

Du søker elektronisk ved å logge deg inn via Altinn med MinID eller BankID 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/undersider/om-avlingssvikt-formangel-og-erstatning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/undersider/om-avlingssvikt-formangel-og-erstatning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/avlingssvikt-klimabetingede-tap
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/avlingssvikt-klimabetingede-tap
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-landbruket/#S%C3%B8k erstatning i landbruket
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Video som viser hvordan du logger deg inn finner du her 
 

Etter innlogging kan du opprette søknad om erstatning i en av følgende vekstgrupper: 

 Avlingssvikt bær 
 Avlingssvikt frukt 
 Avlingssvikt grønnsaker 
 Avlingssvikt korn 
 Avlingssvikt poteter 
 Avlingssvikt grovfôr i foretak med husdyr 
 Avlingssvikt grovfôr salgsproduksjon 

Ta kontakt med kommunen der du bor om du trenger hjelp angående utfylling og innsending 
av søknaden. 

Kommunen behandler og gir tilråding i saken. 

Fylkesmannen fatter vedtak og avgjør saken. 

Du kan også levere søknad om erstatning på papir. Søknadsskjemaet finner du her, eller det 
kan fås ved henvendelse til kommune. 
 

Forskuddsutbetaling inntil 70 % 

Noen foretak har en vanskelig likviditet som følge av årets omfattende avlingssvikt. 
Muligheten for forskudd er utvidet for vekstsesongen 2018 - Fylkesmannen kan etter søknad 
gi forskudd på inntil 70 % av beregnet erstatning. 

Søknad om forskudd sendes ved bruk av søknads- og saksbehandlingssystemet ELF. 
Opplysninger om arealer og gjennomsnittsavling må fylles ut, og dokumentasjon som 
sannsynliggjør forventet avling pr. daa i skadeåret må vedlegges. I det elektroniske 
søknadsskjemaet er det i år lagt inn et nytt felt under pkt. 2 «Skadeårsak»: 

«Jeg søker om  XX % i forskuddsutbetaling» 

Begrunnelsen for søknaden beskrives i tekstfeltet for «Skadeårsak». 

 

Ta kontakt med landbrukskontoret eller fagorganisasjoner hvis du har spørsmål omkring 
beregninger og forståelse av regelverket.  

 
Informasjon til gårdbrukerne om tilskudd og erstatning fra fylkesmannen 
Fylkesmannen har sendt noe informasjon direkte til gårdbrukere som søker 
produksjonstilskudd via e-post og SMS. Vi gjentar dette for ordens skyld.   

 31. juli: Informasjon om forhold knyttet til avlingssvikt-søknaden og PT-regelverket 
ble sendt via e-post og SMS til alle gårdbrukere som søker produksjonstilskudd i Oslo 
og Akershus. Du kan lese informasjonen her på nettsiden til fylkesmannen. 
 

http://www.nannestad.kommune.no/
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/299.guide
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/hvordan-soke/skjema
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fkQgB-000keQ-5A&i=57e1b682&c=cFegJL5pLBzGXMkRji4oKLU4WzIatOsyEEMFMbr-U6z0Q8EHu5s6mqeHzBNLwDeAJjCO2sJOsmyqn4vrueWylpDhshwLQwJNm2hQLVu6encRBZXMEpRg6S8cImywV7lV7cBT01HeZdA-7J33XlgUT7uuAHwklszMFvMZFcyTtseCBSs9IMvNdrhxkAMJJY5yA7qQhRvR3NY4C_qjXcA48sdpCfi-qOWcY6cTt3_lZPWWlJIyqyaO65WGm91FBPO9CqK0osI_I7D1C7WV62JF2dVxR-uZ-39kqi9xSCt6FE26rptps6QIi4fwGdeQsMH_wwUDZvizf5I0X9DQcGoTUOgBHbH0m97DZIgYm0uhdJ0
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 10. august: Sendt ut lenke med viktig informasjon om ofte stilte spørsmål og svar om 
utfylling av avlingssvikt-søknaden via e-post og SMS til alle gårdbrukere.  
Du kan lese informasjonen her på fylkesmannens nettsider.  

 

Har du flere ubesvarte spørsmål eller står fast i utfyllingen av søknaden, så ta kontakt med 
landbrukskontoret! 
 

 
RMP og avlingssvikt 
Ved tilsåing av fangvekster etter tidlig høsting av korn eller grønnsaker, gis tilskudd  
som normalt med 100 kr/daa. For å avhjelpe fôrmangelen, kan fangveksten høstes  
og selges/benyttes til husdyrfôr i høst. Åker med fangvekster skal overvintre i stubb,  
og ikke pløyes ned før våren.  
 
  

Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2018  
På nettsiden til fylkesmannen finner du du viktig informasjon om de ulike 
miljøordningene, tilskuddssatser, søknadsinformasjon og regelverk. Husk søknadsfrist 20. 
oktober! 

 

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 
- NYTT RMP- tiltak 2018 

Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling 
av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018. Ordningen vil inngå i regionale miljøprogram fra i år, 
2018. Fra 2019 vil fylkene bestemme hvilke av de øvrige tiltakene for miljøvennlig spredning 
som også skal være berettiget tilskudd.   

 Formålet med ordningen er å redusere tap av næringsstoffer til vann, utslipp av 
klimagasser til luft og luktulemper ved spredning av husdyrgjødsel. 

 Vilkår for tilskudd 

 Tilskudd gis til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel (ikke breispredning). 
Nedfelling innebærer at gjødsla skytes ned i bakken til planterøttene. Nedlegging er 
at gjødsla legges ned på bakken med slanger. 

 Areal som får tilskudd må høstes eller beites etter spredning samme år. 

Det gis bare ett tilskudd til arealet per år. På areal det søkes tilskudd til må utstyret 
brukes ved alle gjødslingene med husdyrgjødsel. 

Dokumentasjon som kreves: Kartfesting av spredeareal, beskrivelse av 
spredeopplegg, sprededato, faktisk spredd mengde per dekar, navn på innleid 
entreprenør. 

  

Tiltak/ordning Foreløpig tilskuddssats 

Nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel 20,- kr/daa 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fo5tu-0003Jp-5j&i=57e1b682&c=aopaOqrDjgwCSAu0z_1xi8alQ2sQfcpOhX_WwWJRDufuDJxWW8dmJzQ4FN4CW8QmJM6XpoBD8MjEdkCaQL-bM_fPtxzP1MVGe-zggn1bdIUhxfxwu6c4rmQ1_qKabiQmhdAdAvDyiwetCuEzK36dSg6-OJKviOWhWJQe0zIq7IwXkQ6D1dXelvg2HUOQpp6WOUjZAnLPaCL2cIcdTzMOFzrP2VMVM2WPipU6Syz0_d2-fzhbzskZ5eZtWQ_ub3_cEj5Iix-pBRGzpZ0-5GtCz8Yza7O4qWlRE421yy5VEkBW4QuHpUhZ5BMqBQuz8jDa2U7L8r0rSgp7hW6sz1Gy7r1c1PAYPQRjDU38A0677UZoIdw8C7wdEzbS9O2US-DE
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
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Forskrift om regionale miljøtilskudd og veiledning om Regionale miljøtilskudd vil bli 
oppdatert med det første. 

 
 

Nytt system for tilskudd til sykdomsavløsning 

Den 15.august åpnes den nye løsningen for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom 
og fødsel. Målsettingen er mer effektiv saksbehandling og at søkeren får pengene inn på 
konto raskere enn før. Søkerne har fram til nå søkt på papir, men fra nå kan søkerne logge 
seg inn på Altinn og sende søknaden her. I tillegg til at behandlingen blir effektivisert med 
flere uker, sikrer systemet likebehandling av søkerne uavhengig av hvor i landet de bor. Les 
mer på nettsiden til landbruksdirektoratet. Ta kontakt med kommunen ved spørsmål.  

 
Bondens marked – informasjon til gårdbrukerne 
Høstens markeder er i gang i Oslo og Omegn. I løpet av høsten blir det markeder flere steder 
i Oslo, i Kolbotn, Asker, Lillestrøm, Bærum og Moss. Er du bonde og nysgjerrig på 
mulighetene for å bli med på ett eller flere markeder, ta kontakt med markedsleder Mari 
Hørstad på oslo@bondensmarked.no eller 481 38 964.  
 
  

Aktuelt kurs for bønder – Akershus bygningsvernsenter 
Kurs om tilskuddsordninger og skriving av søknader holdes 11. september, kl. 18-21 
på Museene i Akershus, Strømsveien 74, 2010 Strømmen. 
Instruktører er Ole Jakob Holt og Vegard Røhme. Kurset er gratis 
Meld deg på her 
  
Kontaktinformasjon: bygningsvernsenteret@mia.no, Tlf. 47 47 19 80 / 99 74 20 00 

 
Ekstraordinær søknadsfrist SMIL - 1. september 2018 
Vi minner om ekstraordinær søknadfrist på SMIL i år.  
Les mer om SMIL på kommunens hjemmeside.   
 

Søknad om tilskudd til drenering - fortsatt midler igjen 

Det er fortsatt midler igjen til drenering. Se kommunens hjemmeside eller 
Landbruksdirektoratet for mer informasjon om ordningen og hvordan du søker.    

Siste frist for å søke i 2018 er 1. november.  
 

 
 

 

 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/raskere-behandling-av-soknader-nytt-system-for-sokere-av-tilskudd-til-sykdomsavlosning
mailto:oslo@bondensmarked.no
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fo5tu-0003Jp-5j&i=57e1b682&c=05ZkJ7e9AcZoEw3_DgYijoxYDlhpI30xQEZiw7T03X56mSwmaxFMrh0T4-8VY66w0Q0m-HRZvkA3EhaOB6CKQe_0Oiev18zZHpdA_76vpo8AJd9A58Fq1t4UB9oBnczlt2mPO_82Pg0jH2HTuXSA138WRPyFuauJ6YKVT0Q3Je7GY9VBoXYoJgvrhSUddI1WAaNrz1ngnyA6hcC5fTzoVTNId-RpdDojN5fktB9HgRo8CGCjF2Pcy6MCC9_09YwZKpdtBvHQlDZOYEVhgv1yBDDhj3y2EqaGgZBO4MTWgh9yNvqokENzPisq8g9BafAo#_blank
%20%20
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-6
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-5
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
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