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FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

Viktige endringer i RMP 2020
Det har skjedd endringer innen regionale miljøtilskudd etter årets jordbruksforhandlinger.
Flere av endringene er relevant for deg som er gårdbruker i Nannestad. Hvordan disse
endringene i hovedtrekk påvirker regionalt miljøtilskudd for Oslo og Viken, kan du lese på
nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Endringene omfatter:
 Fangvekster – nå også til korn etter høsting
 Mais - fangvekster og ugrasbekjempelse
 Ingen jordarbeiding nær vassdrag
 Gras på arealer utsatt for flom og erosjon
I tillegg er ordningen med å så pollinatorvennlige soner på dyrket mark endret, les mer om
blomsterstriper for insektenes skyld på nettsiden til Fylkesmannen. Her finner du en
oppsummering av aktuelle frøblandinger 2020. Norsk Landbruksrådgiving kan også veilede
deg i valg av frøblandinger.
Søknadsfristen er 15. oktober.

RMP-veileder 2020
Veilederen for 2020 er klar. Veilederen er publisert på nettsiden til fylkesmannen i Oslo og
Viken. Den blir ikke sendt ut.

Bøndenes tilrettelegging for insekter får oppmerksomhet.
Les mer på nettsiden til fylkesmannen og se innslag fra NRK Oslo og Viken.

Erstatning avlingssvikt - meldeplikt og kontroll
Erstatningsordningen skal redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde.
Ordningen er ment som et sikkerhetsnett der hvor produsenten ikke kan sikre seg på annen
måte, og ikke en form for inntektsgaranti.
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Dersom klimatiske forhold fører til en svikt i avlingskvalitet, dekker ikke ordningen dette. Det
er gitt ett unntak fra hovedregelen, og dette gjelder kvalitetstap i frukt og bær. Unntaket er
beskrevet i rundskrivets kommentarer til sats- og beregningsforskriften § 4.
Det er viktig at klimatisk skade meldes til kommuen «uten ugrunnet opphold». Dette ligger i
vilkåret for å motta erstatning. Når slik melding blir gitt, har kommunen mulighet til å utføre
stedlig kontroll mens man ennå kan vurdere skadeårsaken i felt. Kommunen skal kontrollere
minimum 10 % av foretakene de har mottatt melding fra.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020
Nannestad kommune hadde søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL) 15. mars. Kommunen mottok 20 søknader med et samlet kostnadsoverslag på kr
2 980 000. SMIL-søknadene blir behandlet og prioritert i henhold til gjeldende tiltaksstrategi.
Nannestad kommune fikk i utgangspunktet tildelt kr 900 000 til SMIL-tiltak fra
Fylkesmannen. På grunn av stort behov har kommunen fått en ekstra tildeling på kr 500 000.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er tidligere grøftet eller planert.
Tilskuddssatsen er 2000 kroner per dekar ved systematisk grøfting, profilering og
omgravning. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad
til 2000 kroner per dekar. Tilskudd kan ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er
innvilget. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på nettsiden til
Landbruksdirektoratet. Søknader behandles løpende.

Kontroll av floghavre og hønsehirse
Nå er det på tide å se seg om i åkeren etter floghavre, kontrollen må gjøres flere ganger i
tidsrommet mellom skyting og høsting. Du som er driftsansvarlig for en landbrukseiendom
har plikt til å kontrollere og bekjempe floghavren på hele eiendommen jf. forskrift om
floghavre. Merk deg at du som driftsansvarlig skal holde et 20 meter bredt belte mot
naboer, vassdrag og veier helt fritt for floghavre. Luket floghavre må destrueres slik at den
ikke kan spres. Du må melde fra til landbrukskontoret om du får mistanke om at det er
floghavre på eiendommer som ikke har hatt floghavre før. Merk funnstedet på kart og lever
et eksemplar av planten for analyse. Landbrukskontoret kan gjennomføre
stikkprøvekontroller av kornarealer i løpet av vekstsesongen.
Hønsehirse er et ugras som øker i utbredelse, og som må bekjempes. Se mer informasjon om
høsehirse far Norsk landbruksrådgiving. Hønsehirse er ikke rapporteringspliktig slik som
floghavre, men det er like viktig å bekjempe den. Endring av forskrift om såvarer pågår, hvor
det er foreslått nulltoleranse for hønsehirse.

Oppfordring til samtlige foretak
Fylkesmannen i Oslo og Viken anmoder samtlige foretak om å sørge for å holde adressen i
Enhetsregisteret oppdatert. Det er adressen fra Enhetsregistrert som benyttes ved deres
utsendelser. I Enhetsregisteret mangler landbruksforetakene ofte postadresse, derfor brukes
forretningsadressene. Forretningsadressen er ofte mangelfull. Det holder ikke med
gårdsnavnet. Hvis vei-/gatenavn og nr finnes, må det registreres i Enhetsregisteret.
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Fylkesmannen har nylig sendt ut informasjonsbrosjyre om beitedyr og rovvilt 2020 til alle
foretak som har søkt produksjonstilskudd til grovfôrdyr, der en svært stor del av disse er
returnert, da de mangler postadresse.

Om brenning
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Vi har mottatt flere henvendelser om åpen brann på landbrukseiendommer. Vi minner om at
all åpen brenning og brenning av avfall i småovner forbudt i Nannestad kommune, med
mindre det kommer inn under unntaksbestemmelsene i § 5 i Forskrift om åpen brenning og
brenning av avfall i småovner, Nannestad kommune, Akershus. Kommunen kan følge opp
brudd på forskriften ved å ilegge bøter.
Kun følgende brenning er tillatt:
 åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og lignende,
 bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall når det ikke er til
sjenanse for folk som bor eller ferdes i området,
 St. Hansbål, kaffebål og lignende (all brenning etter mørkets frambrudd eller
brenning i perioden 15. april – 15. september i eller i nærheten av skogsmark, krever
brannsjefens tillatelse),
 halmbrenning i jordbruket når det ikke er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i
området.
 ranke- og flatebrenning i skogbruket når det ikke er til sjenanse for folk som bor eller
ferdes i området.
Landbruksplast skal ikke brennes, men leveres til godkjent anlegg. Nærmeste sted for å
levere dette i Nannestad er Ragn-Sells på Gardermoen.

Nye veiledere - Tiltak for vannforvaltning
Veileder for etablering av skogsbilveg ved kryssing av
bekker
Blir skogsbilveiene lagt slik at fisk stenges ute fra viktige
gyteområder kan det få store konsekvenser for økologien.
Det er heller ikke tillatt. Denne veilederen gir råd om
funksjonelle løsninger:
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Veileder_krysning_skogsbilvei.p
df
Veileder for etablering av drikkeplass for beitedyr
Langs erosjonsutsatte vassdragskanter kan tråkkslitasje fra beitedyr utgjøre et vesentlig
miljøproblem. Denne veilederen beskriver forslag til løsninger:
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/interne/Veileder-etablering-av-egnededrikkeplasser-for-beitedyr.pdf

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Faktaark grasdekte soner i åkeren
Gjør noe som virkelig nytter – etabler grassoner i dråg og langs vassdrag. Obs! Faktaarket er
ikke oppdatert med gjeldende tilskuddssatser.
https://www.huvo.no/filer/dokumenter/rapporter/Huvonotater/Faktaark_Grasdekte_vannveier_pollinerende-insekter_2019.pdf

Tilskudd til tiltak i skogbruket 2020
Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til
via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at
tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som
vedlegg i slutten av utfyllingen.
Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til
skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det
leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.
TILTAK

KRITERIER

TILSKUDD

Tettere planting nyplanting

60 %

Gjødsling av skog

Inntil 50 planter/daa som
plantes utover et fastsatt,
1
minimumsantall
Det gis 50 prosent
tilskudd til
suppleringsplanting,
uavhengig av hvor mange
planter som suppleres
inn. Men det et krav at
plantetetthet etter
supplering tilfredsstiller
det fastsatte
minimumsantall pr daa
1
ved tettere nyplanting
Som for nyplanting men
10 % mindre krav til
2
tetthet
Ingen tilskudd i 2020

Skogsbilvegbygging
Drift med hest

Se vår hjemmeside
Se vår hjemmeside

20-60%
50 kr/m3

Kommunen
Kommunen

30.april
15.nov

Her
Her

Her
Her

Ungskogpleie

Eiendom under 10000 da
Eiendom over 100000 da
Se vår hjemmeside

40%/220kr
30%/150kr
20%/75kr

Kommunen

15. nov

Her

Her

Kommunen

15. nov

Her

Her

Tettere planting –
suppleringplanting

Tettere planting markberedning

Markeberedning

1

Bonitet

26
23
20
17
14
11
8

Minimum
plantetall pr.
dekar
220
220
200
180
160
130
100

Intervall for plantetall som
utløser tilskudd (inntil 50
planter/daa etter oppfylt
minimumskrav)
220- 270
220- 270
200- 250
180- 230
160- 210
130- 180
100-150

MAKS
TILSKUDD
Inntil 50
planter/daa

20 %

60 %

Inntil 50
planter/daa

SØKNAD
SENDES
Kommunen

SØKEFRIST
1. aug +
7. nov

SØKNADSSKJEMA

INFO

Kommunen

1. aug +
7. nov

Her

Her

Kommunen

1. aug +
7. nov

Her

Her

Her

2

Bonitet

26
23
20
17
14
11
8

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

Minimum plantetall
pr. dekar uten
markberedt felt
220
220
200
180
160
130
100

Intervall for plantetall
som utløser tilskudd ved
planting på markberedt
felt
198-248
198-248
180-230
162-212
144-194
117-167
90-140
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Koronatiltak skogbruket
Koronaepidemien medfører utfordringer for skogbruket. Landbruksdirektoratet har derfor
opprettet to nye tilskuddsordninger.
1. Ekstraordinært tilskudd til planting på 1,30 kr/plante. Kriterier finner du her.
Søknadsfrist 1. september 2020. Søknad om tilskudd registreres når du ber om
refusjon for plantejobben/plantefakturaen gjennom skogfond. Det søkes altså om
tilskudd i etterkant. For deg som skogeier er det kun når du har utført plantingen selv
eller du har brukt en lokal entreprenør at du kan søke om tilskudd. Hvis for eksempel
Viken har utført plantingen, søker Viken selv om tilskuddet.
2. Ekstraordinært driftstilskudd. Kriterier finner du her. Det er kun skogeier som kan
søke om tilskudd. Tilskuddet skal søkes om og godkjennes før tiltaket gjennomføres.
Tilskuddsordningen skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter
skogsentreprenører til å utføre helmekaniserte skogsdrifter der det tas ut
tømmersortimenter som det er avsetning for. Samtidig skal miljøverdier knyttet til
biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen ivaretas. Ordningen
gjelder fra 12. mai og søknadsfristen for å søke tilskudd er 30. november. Driftene
det søkes tilskudd om må være gjennomført før dette, og det må foreligge godkjent
dokumentasjon på hogstvolum fra tømmerkjøperen innen samme frist.
Følgende tiltak omfattes av tilskuddsordningen:
 Tilskudd til helmekanisert tynning
 Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad
 Tilskudd til taubanedrift

Tilskudd til bevaring av MiS-områder
For 2020 er det øremerket 8 mill kr på nasjonalt nivå til å ivareta og videreutvikle
miljøverdier i skog. Dette omfatter blant annet delvis dekning av økonomisk tap knyttet til
langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår
fra hogst eller legger om skogsdriften. I klartekst vil det si at det kan gis tilskudd til å la MiS
områder stå urørt.
Nannestad kommune hadde en tilsvarende runde med dette i 2004/2005 og mange benyttet
seg da av muligheten til å søke tilskudd. Føringer og tilskuddsberegning er gitt fra
Landbruksdirektoratet. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om ordningen.

Informasjon fra fylkesmannen
Til deg som er skogeier i Oslo og Viken.
Her kommer viktig informasjon om sommerens situasjon i skogbruket.
Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I
tillegg ber vi dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.
Les informasjonen i nyhetssaken på nettsidene våre.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Skogkurs info om miljøhensyn
Denne serien med info-ark er ment for å
gi skogeiere og ansatte i
skogbruksnæringen en kortfattet
innføring i ulike tema og forklare mye
brukte begreper som til tider kan være
vanskelig å forstå. Ta en titt her!

Digital utbetalingsanmodning i Altinn for søker
Digital utbetalingsanmodning er tilgjengelig i Altinn for tilskuddsordningene:
 Utvalgte kulturlandskap (UKL)
 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 Tilskudd til drenering
Les med om utebetalingsløsningen på landbruksdirektoratets nettsider og finn veileder for
dette ved å klikke på aktuell ordning over.

Åpningstid i sommer
Landbrukskontoret har redusert bemanning i sommer og vil være ubemannet i uke 30. Vi
beklager eventuelle ulemper dette vil medføre. Ring gjerne på forhånd så er du sikker på å
treffe noen.

God sommer!

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