Informasjon til jord- og skogbrukere i Nes kommune
Mars 2016
_____________________________________________________________
SKOGFOND
Fra og med 15. mars 2016 innføres det nye rutiner for utbetaling fra skogfond:
Det vil være ett krav at samtlige anmodninger om utbetaling av skogfond og søknad om
tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skog (NMSK) føres på skjema utarbeidet av
Landbruksdirektoratet.
Skjema finnes elektronisk på landbruksdirektoratets nettside:
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/om-skogfond/skjema
I tillegg fås skjema ved henvendelse til landbrukskontoret.

TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOG (NMSK)
Tilskudd vil bli gitt så langt tildelte midler rekker.
Det gis tilskudd til følgende tiltak:
Tiltak:
Ungskogpleie
Stammekvisting
Markberedning
Ombygging av skogsbilveg

Tilskuddssats:
30 %
30 %
30 %
Inntil 40 %

Søknadsfrist:
1. desember
1. desember
1. desember
1. april

Søknad om tilskudd til skogkultur må sendes kommunen så snart som mulig etter at tiltaket
er avsluttet. Det må foreligge regning/faktura eller opplysninger om eget arbeid. Skjema for
søknad om tilskudd og krav om dekning fra skogfond finnes på kommunens hjemmeside
under landbruk, eller fås ved henvendelse til landbrukskontoret.
For tilskudd til ombygging av skogsbilveg er det et krav at ombyggingen er forhåndsgodkjent
av kommunen. Anleggsarbeid må ikke starte før dette er godkjent. Ta kontakt for veiledning.

TILSKUDD TIL KLIMATILTAK INNENFOR SKOGBRUKET
GJØDSLING:
Fra 2016 innføres det et tilskudd på 40 % til gjødsling av skog som klimatiltak.
Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet.
Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet,
gjødselmengde og vegetasjonstype pr felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som viser
beliggenhet av det aktuelle feltet.
Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for arbeid utført første halvår og
15.oktober for arbeid utført i annet halvår.
Landbruksdirektoratet forvalter en sentral tilskuddsramme, og utbetaler tilskudd for
godkjente søknader. Dersom totalt søknadsbeløp for godkjente søknader levert innen fristen
overstiger tilgjengelig tilskuddsramme så kan tilskuddet bli avkortet. For søknader levert
etter søknadsfrist kan tilskuddet bli tilsvarende avkortet. For 2016 disponerer
Landbruksdirektoratet 27 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Det er lite
sannsynlig at tilskuddssatsen på 40 % vil bli avkortet i 2016.
Kartfesting av arealene er en forutsetning for utbetaling av tilskudd. Kommunene vil på
minimum 10 % av gjødselfeltene kontrollere at tiltakene er gjennomført i tråd med
forutsetningene.

TETTERE PLANTING:
For tettere planting vil det bli gitt et tilskudd på 80 prosent av kostnaden ved å plante inntil
50 ekstra planter pr dekar, som plantes utover et definert minimumsantall. Minimumstallet
vil variere med boniteten.
Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet.
Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført nyplanting av tilstrekkelig antall
planter pr felt. Areal, bonitet og plantetall pr felt må oppgis, sammen med kartutsnitt som
viser avgrensningen av det aktuelle plantefeltet. Frist for å levere søknad til kommunen er 1.
august for arbeid utført i annet kvartal og 15. oktober for arbeid utført i tredje kvartal.
Landbruksdirektoratet forvalter en sentral tilskuddsramme, og utbetaler tilskudd for
godkjente søknader. Dersom totalt søknadsbeløp for godkjente søknader levert innen fristen
overstiger tilgjengelig tilskuddsramme så kan tilskuddet bli avkortet. For søknader levert
etter søknadsfrist kan tilskuddet bli tilsvarende avkortet. For 2016 disponerer
Landbruksdirektoratet 27 mill kr til klimatiltakene gjødsling og tettere planting. Det er lite
sannsynlig at tilskuddssatsen på 80% vil bli avkortet i 2016.

Kartfesting av arealene er en forutsetning for utbetaling av tilskudd. Kommunen skal
gjennomføre stikkprøvekontroll på minimum 10 % av plantefeltene for å sjekke at tiltakene
er gjennomført i tråd med forutsetningene.

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL)
Søknadsfrist inn til Nes kommune er 10.april.
Tildelingen av SMIL-midler for kommende sesong er nå foretatt. Fylkesmannen i Oslo og
Akershus har fått kr. 9 560 303,- til fordeling. Nes kommune er derav tildelt totalt
kr.1286 200,-. Dette er kr. 207450,- mer enn i 2015. Tildeling etter planeringskriterier er
kr. 65 730,Vår tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL- vedtatt av Utvalg for teknikk,
næring og kultur i Nes kommune den 27.05.14 varer fram til 2018.
Generelle kriterier:
Forvaltning av SMIL-midler skal til en hver tid gjøres etter gjeldende forskrift for ordningen.
Prioritering:
1. Kulturlandskapstiltak og tiltak mot forurensning likestilles.
Kulturlandskapstiltak prioriteres etter betydning for næringsvirksomhet, landskapsog naturopplevelser. Tiltak mot forurensning prioriteres etter renseeffekt i forhold til
kostnad med tiltaket.
2. Bevaring, restaurering og synliggjøring av kulturminner og kulturmiljøer.
3. Andre tiltak i jordbruket.
Prioritering mellom ellers likeverdige tiltak:
a.
b.
c.
d.

Fellestiltak der samordning mellom brukere og andre ordninger kan gjøres.
Tiltak som kan gi positiv næringseffekt, eks. sysselsetting og inntekter.
Adkomst/bruker/opplevelses- muligheter for brukergrupper.
Alder og sjeldenhet, eks. kjoner, smier, sommerfjøs, jordkjeller m.v.

For breiere effekt av ordningen kan søknader under 2. og 3. prioritet innvilges før alle
søknader under 1.prioritet er innvilget.
Søknadsskjema: https://www.slf.dep.no

DRENERING AV JORDBRUKSJORD
Søknadsfrist inn til Nes kommune er 10.april eller så langt midlene rekker.
Samlet ramme for 2016 i Oslo og Akershus er kr. 8 184 280,- derav Nes kommune
kr. 1 384 900,- beregnet ut fra et jordbruksareal på 130 786 daa.

Søker du i år, får du en arbeidsfrist på 3 år til å gjennomføre dreneringsarbeidet.
Vi refererer noen viktige momenter fra forskriften:
-

Tilskudd gis til eier av eller foretak som leier jord. Jordbruksarealet skal tidligere være
drenert.
Søker må ha dreneringsplan med kart, samt miljøinformasjon der tiltaket og
virkningen av tiltaket er beskrevet.
Tiltaket skal ikke være påbegynt før tilskudd innvilges.
Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for
vannforurensning, skal prioriteres.
Tilskudd til systematisk drenering, profilering og omgraving utgjør kr. 1000,- pr. daa.
Ved annen drenering kan det gis kr. 15,- pr. løpemeter grøft begrenset oppad til kr.
1 000,- pr. daa.

Søknadsskjema for tilskudd til drenering:
(https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=drenering&servicekey=)
Skjema for miljøinformasjon finnes på Nes kommunes hjemmeside.
Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord:
(http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-25-769)

JORDPRØVER OG GJØDSELPLAN
Vi minner om jordprøver (ikke eldre enn 8 år) og oppdatert gjødselplan for hvert skifte når
du skal søke produksjonstilskudd.

AUTORISASJONSSSSKURS FOR KJØP OG BRUK AV PLANTEVERNMIDELR
For påmelding og informasjon ta kontakt med: Gerd Hertzenberg tlf. 91123821 eller e-post:
gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no
Neste fornyingskurs går 13.04 kl.09.00-15.00 og 20.01. kl. 19.00-21.00
Nettbasert fornyingskurs:
Mattilsynet har nå lansert det nettbaserte autorisasjonskurset for de som skal fornye
godkjenning for kjøp/bruk av plantevernmidler. www.mattilsynet.no

VANNOMRÅDET HURDALSVASSDRAGET/VORMA
Temamøte med fokus på vannforvaltning, tiltaksbehov og muligheter i landbruket ble
gjennomført på Grønt fagsenter 16. februar med 26 deltakere.
Hensikten med møtet var å gi en orientering om arbeidet som er igangsatt for å gi friskere
vann i vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma. Målet med møtet var å bidra til samarbeid og
god oppslutning om frivillige tiltak i landbruket for å redusere avrenning til vann og vassdrag.

Foto: Lise Gravermoen. Bildet er fra samlingen på Grønt Fagsenter, Hvam 16. februar.
Nes kommune har søkt Fylkesmannen i Oslo og Akershus og fått ekstra midler for å tilby
miljøråd til bøndene som driver jordbruk på arealer innenfor nedbørsfeltet til elva Vorma.
Ta kontakt med Landbrukskontoret eller Nes Landbrukslag for informasjon og påmelding.

GÅRDSBUTIKK -KURS
Driver du en gårdsbutikk eller har planer om å starte opp, kan denne kurspakken være noe for deg?
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Kurs-og-konferansekalender/Gardsbutikk-kurs/

NYE BRUKERE
Husk registrering i enhetsregisteret www.brreg.no i god tid før søknadsfristen til
produksjonstilskudd 20. august.

God Påske
Velkommen til landbrukskontoret på Grønt Fagsenter, Hvam eller ta
kontakt med oss på telefon eller e-post.
Spørsmål om administrasjon, ta kontakt med:
Martin Carlson Oterholt
tlf. 63911004 – 98642570
martin.oterholt@nes-ak.kommune.no
Spørsmål om forvaltning av skog, utmark, vilt, fisk m.m., ta kontakt med:
Ståle Glad-Iversen
Tlf. 63 91 12 25/93 02 84 35
E-post: stale.glad-iversen@nes-ak.kommune.no
Spørsmål om forvaltning av lovverket i jordbruket og forvaltning av de økonomiske
virkemidlene i jordbruket, ta kontakt med:
Lise Gravermoen
Tlf. 63 91 12 27/48 25 20 37
E-post: lise.gravermoen@nes-ak.kommune.no
Maria Therese Hammer
Tlf. 63 91 12 30
E-post: maria.therese.hammer@nes-ak.kommune.no
Pernille Aker
Tlf. 63 91 12 29
E-post: pernille.aker@nes-ak.kommune.no

Landbrukskontoret i Nes kommune
Besøksadresse: Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam.
Postadresse: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. E-post: postmottak@nesak.kommune.no
Landbrukskontoret vil være betjent mandag og tirsdag i påskeuka. Dersom vi er opptatt, ta
kontakt med Nes kommune, servicetorget tlf. 63 91 10 00.
Internett: www.nes-ak.kommune.no

