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Produksjonstilskudd i jordbruket og avløsning ved ferie og fritid –
del 2 – søknadsfristfrist 15. oktober
Du finner nå lenke til søknadsskjema, veileder, rundskriv og annen informasjon om
produksjonstilskudd og avløsning ved ferie og fritid på nettsiden til landbruksdirektoratet.
Søk via Altinn her.
Eventuelle feilopplysninger oppgitt i søknaden kan endres av søker innen 29. oktober 2017.
Som hovedregel kan du ikke levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut
Søknadsfristen er 15. oktober. Du kan ikke lenger levere søknad etter fristen og få et trekk i
tilskuddet. Ettersom dette er en ny regel, så vil det være mulig å levere søknad fram til 29.
oktober i 2017. Merk at dette kun vil være mulig i 2017. Etter 29. oktober er det ikke mulig å
sende inn søknad.
NB! Husk å søke avløsertilskudd ferie og fritid
Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på at du MÅ søke om avløsning når du sender inn søknad
om produksjonstilskudd del 2 dersom du har hatt eller kommer til å ha utgifter i forbindelse
med avløsning til ferie og fritid i løpet av 2017, selv om du på søknadstidspunktet ikke har
hatt avløsertugifter.
Hvor mye du kan få i avløsertilskudd beregnes ut i fra hvor mange dyr du har på telledatoen
1. mai og 1. oktober. Regneark for å beregne hvor mye du kan få i maksimalt tilskudd til
avløsning ved ferie og fritid.
Frist for etterregistrering av avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember er 10.
januar.
Dispensasjon fra krav om beitetid
I lange perioder med nedbør og bløte beiter, kan være vanskelig å oppfylle kravet til beitetid
for det generelle beitetilskuddet.
Fylkesmannen vil her opplyse om at foretakene kan dispensere fra kravet, men bare i helt
spesielle tilfeller.
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Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon, og godkjenne et mindre antall uker på
beite.
I Landbruks- og matdepartementet sitt fastsettingsbrev for forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, datert 19.12.2014, kap. 5.2.2 står det:
«For å kunne innvilge dispensasjon, kreves det imidlertid at det skal foreligge et ”særlig tilfelle”.
Det skal derfor mye til før dispensasjon kan gis. Eksempelvis vil en generell henvisning til at 16 ukers beitetid i
enkelte områder
vil kunne oppleves som lenge, ikke være nok. (…) Det kan likevel tenkes at det for enkelte år og i enkelte
områder vil kunne foreligge
særlig klimatiske forhold som gjør det umulig å oppfylle kravet til beitetid i innmark.
I slike tilfeller bør fylkesmannen kunne dispensere ved å redusere antall uker i nødvendig grad».

Utmarksbeitetilskudd
Utmarksbeitetilskudd til de som ikke fyller 5-ukers regelen på grunn av ulvesituasjonen som
var i sommer er ikke avklart. Fylkesmannen melder i dag, 3.10., at de de vil gi beskjed så
snart de hører noe vedrørende utmarksbeitetilskuddet.

Regionale miljøtilskudd (RMP) 2017




Søknadsfrist 20. oktober
Veileder og foreløpige satser for 2017
Mer informasjon på nettsiden til Fylkesmannen.

Fangvekster – presisering av regelverk og markvandring
Fangvekster finnes i flere varianter, og vi ser mange ulike miljøeffekter av et godt
plantedekke gjennom vinteren. Fylkesmannen har gjort regelverket mer tydelig for deg som
bonde og inviterer til å lære mer om fangvekster.
Miljøtilskudd -regelverket når det gjelder fangvekster er i årets veileder presisert slik:
«Fangvekster kan såes i flere hovedvekster, på ulike tidspunkt, og bestå av ulike blandinger.
For eksempel er det aktuelt med fangvekst i stående kornåker, og etter høsting av korn.
Målet med fangvekstene er å samle opp næringsstoffer, og redusere erosjon etter at
hovedveksten er høstet. Det er derfor viktig at fangveksten er godt etablert med tett
plantedekke før vinteren. Fangveksten skal ikke tilsvare hovedveksten samme år, eller året
etter, og de andre vilkårene knyttet til jordarbeiding, gjødsling, plantevernmidelbruk og
andel belgvekster skal i tillegg være tilfredsstilt.»
Vil du lære mer?
Landbruksrådgivingen holder markvandringer om fangvekster som er åpne for alle
interesserte 18. og 19. oktober. Se vedlagt invitasjon til markvandring og lenker til danske
metoder for fangvekster på nettsiden til Fylkesmannen.

Avlingssvikt
Har du hatt stor avlingsvikt i vekstsesongen i år, - må du melde fra til kommunen så snart du
oppdager avlingssvikten.
Søknadsfrist for å søke erstatning ved avlingsvikt er 31.oktober
Info om ordningen og link til Altinn finnes på nettsiden til landbruksdirktoratet.
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Jordprøver – utlån av utstyr og innsending av prøver
Utstyr for jordprøver kan lånes på landbrukskontoret. Prøvene kan leveres her og blir fraktet
til laboratoriet.
Det blir hentet prøver på følgende tirsdager framover: 10.10, 24.10., 07.11. og 21.11.
Lever prøvene til oss senest torsdag før hentedatoen, slik at vi får meldt i fra tidsnok til
laboratoriet om henting.

Ny veileder hydrotekniske tiltak « Planering og jordflytting –
utførelse og vedlikehold»
NIBIO har utearbeidet en veilder for utbedring av hydrotekniske tiltak i landbruket. Se
vedlegg og les mer på nettsiden til fylkesmannen.
Her kan du kanskje finne nyttige tips og løsninger til en SMIL-søknad 
Se Leirblekkja nr 5 2017 for informasjon om ekstraordinær SMIL-søknadsomgang med
søknadsfrist 15. oktober.

Nyskapningskonferanse i Oslo og Akershus 2017
-

Konferanse for Matprodusenter – store og små.

Sted: Vitenparken i Ås 25. oktober
Program: Se vedlegg.
Påmelding med betaling skjer elektronisk
her: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=206518

Med ønske om godt høstvær!

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