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
Nannestad kommune
Kommunal Forvaltning
Landbruk
Telefon:

Marit Sand
Eivind Engh
Nina Lynnebakken
66105000

Besøksadresse
Kommunehuset
2030 Nannestad
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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.

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

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

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