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Juni 2016
Nå tar Nes kommune i bruk digital postkasse
Hva er en digital postkasse?
Digital postkasse har en sikker innloggingsløsning som blir brukt av offentlige virksomheter
for å gi innbyggerne sikker tilgang til nettjenester.

Landbrukskontoret og Kommunal forvaltning først ut
Nes kommune vil starte opp med Landbrukskontoret og Kommunal forvaltning som
de første virksomhetene som tar i bruk digitale forsendelser.
Aktuelle lenker:
Om digital postkasse: http://www.norge.no/nn/om-digital-postkasse
Velg digital postkasse: http://www.norge.no/nn/velg-digital-postkasse
Spørsmål og svar om digital postkasse: http://www.norge.no/nb/sporsmal-og-svar

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.
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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:
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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 var 10.april, søkerne kan forvente svar innen 30. juni.
Søknadsfristen for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket var 10. april 2016. Det er
mottatt 47 søknader med et samlet kostnadsoverslag på kr 7 176 132,-.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått kr. 9 560 303,- av SMIL-midler til fordeling. Nes
kommune er derav tildelt totalt kr 1 286 200,-. Dette er kr 207 450,- 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. Strategiplanen kan leses
her.

FLOGHAVRE
Landbrukskontoret minner om at det er forbudt å spre floghavre. Floghavre er et ugras som
er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift. Forskrift
om floghavre ble endret 01.10.2015. Les mer om dette her. Landbrukseiendommer med
floghavre føres inn i offentlig register (floghavreregisteret).
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Driftsansvarlig på landbrukseiendom skal bekjempe floghavre på hele eiendommen. På areal
som grenser mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier, skal det holdes et
20 meter bredt belte helt fritt for frøbærende floghavreplanter. Også arealer som er utsatt
for flom, skal også holdes frie for frøbærende floghavreplanter. Luket floghavre må
destrueres slik at floghavren ikke kan spres.
Driftsansvarlig må sørge for årlig floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Ved
kjennskap til eller mistanke om floghavre, skal det straks meldes fra til kommunen.
Mer info om floghavre kan leses på nettsiden til mattilsynet her.
Fri for floghavre? Er din landbrukseiendom registrert i floghavreregisteret og du mener
eiendommen er fri for floghavre, kan du be landbrukskontoret om frikjenningskontroll.
Arealet det tidligere er gjort funn av floghavre skal være dyrket med bygg eller vårhvete, evt
ha hatt en 10- årig grasproduksjon ved kontroll. Skjema for offentlig kontroll- floghavre,
sendes Nes kommune. Kontaktperson: Maria T. Hammer, Tlf: 63911230 / 98656027, Epost:
Maria.Therese.Hammer@nes-ak.kommune.no

VARSLING OM FLOGHAVRE KONTROLL
Landbrukskontoret har et ansvar i floghavrekampen og kommer på rutinekontroll uke 30-32.
Gårdbrukerne blir ikke kontaktet på forhånd. Vårt håp er å finne minst mulig floghavre på
eiendommene.

DRENERING AV JORDBRUKSJORD
Søknadsfrist inn til Nes kommune er 1. nov. -- 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.
Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til
drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte
arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og
omgraving utgjør 1 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per
løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar.
Søknad skal sendes til kommunen der arealet som skal dreneres ligger. Med søknaden må
det leveres plan for dreneringen med kart, og med beskrivelse av tiltaket, samt
miljøvurdering av tiltaket. Søknadsskjema og maler for vedleggene finnes her.
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JORDPRØVER OG GJØDSELPLAN
Vi minner om at foretak må ha jordprøver (ikke eldre enn 8 år) og oppdatert gjødselplan for
hvert skifte ved søknad om produksjonstilskudd, i henhold til forskrift om
gjødslingsplanlegging. Søknadsfrist produksjonstilskudd er 20. august.

PLANTEVERNJOURNAL OG SJEKKLISTE
Det er krav om journalføring ved all yrkesmessig bruk av plantevernmidler. Ny forskrift om
plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Det skal nå dokumenteres at det er vurdert
andre metoder enn plantevernmidler, såkalt integrert plantevern, for bekjempelse av ugras,
sopp o.l. Plantevernmidler skal ikke være et ukritisk førstevalg Se ny veileder for bruk av
plantevernmidler på mattilsynet sine nettsider www.mattilsynet.no. I samarbeid med
Mattilsynet har Landbruksrådgivningen utarbeidet et forslag til plantevernjournal der
prinsippene for integrert plantevern kan vurderes. Denne er tilgjengelig på deres nettsider
www.nlr.no.

JORDLEIEAVTALER
Når jordleieavtale er inngått skal avtalen sendes kommunen for vurdering etter jordloven.
Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar.

ENDRINGER I RMP-FORSKRIFTEN
Det har vært endringer i forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Oslo og
Akershus med ikrafttredelse 06.04.2016. De viktigste endringene er at tilskudd til lett
høstharving utgår, og at Nes nå er med i prioritert vannområde. Det innebærer at Nes
bøndene får økte tilskuddssatser og det er noen nye tiltak å søke på:
 Stubb på flomutsatt og vassdragsnært areal (140 kr/daa)
 Utsatt omlegging av eng (120 kr/daa)
 Ugjødslet randsone i eng (10 kr/m)
Merk også at for å søke RMP tilskudd er det tilstrekkelig om vegetasjonssonen slås med
beitepusser. Les mer om ordningen og de foreløpige tilskuddssatsene her.
Søknadsfrist 20.oktober.
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MELDING OM AVLINGSSVIKT
Erstatning ved klimatiske skader i vekstsesongen.
Les mer om ordningene på www.landbruksdirektoratet.no
Søker må gi melding om avlingssvikt til kommunen og kommunen må kunne dokumentere
når melding er mottatt. Lever søknaden elektronisk - trygt og sikkert på
www.landbruksdirektoratet.no innen 31.oktober.
Ved svikt i honningproduksjonen må du melde fra før slynging og senest 15.september.

AUTORISASJONSSSSKURS FOR KJØP OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER
For påmelding og informasjon ta kontakt med: Gerd Hertzenberg tlf. 91123821 eller e-post:
gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no
Nettbasert fornyingskurs:
Mattilsynet har nå lansert det nettbaserte autorisasjonskurset for de som skal fornye
godkjenning for kjøp/bruk av plantevernmidler. www.mattilsynet.no
Ta kontakt med Landbrukskontoret når du har gjennomført nettbasert fornyingskurs. Vi
registrerer ditt bevis ut fra yrkesmessig behov her i Nes. For at du skal få kjøpt
plantevernmidler må du være registrert inn i databasen til Mattilsynet.

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.
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 (95786822 - 90919635) for
informasjon og påmelding til å delta i ei miljøråd gruppe. I gruppene vil det bli gitt veiledning
i tilpasning til ordningen Regionalt miljøprogram (RMP), med diskusjon av
jordarbeidingspraksis, vekstskifte og gjødslingspraksis. Fra Fylkesmannen vil det bli sendt ut
informasjon om RMP til alle som søkte produksjonstilskudd i august 2015.
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NYE BRUKERE
Husk registrering i enhetsregisteret www.brreg.no i god tid før søknadsfristen til
produksjonstilskudd 20. august.

NYSKAPINGSKONFERANSE 2016
Årets Nyskapingskonferanse arrangeres 20.oktober. Temaet er Mat og reiseliv, og stedet er
Smakfulle Rom i Sørum.
Påmelding kan gjøres her: https://www.deltager.no/nyskapingskonferansen2016
Hold av dagen, og hjelp oss med å spre informasjonen.
Kontaktperson: Ståhle Bakstad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tlf. 22 00 36 98

NY SAMORDNET INFORMASJON OM BEITEDYR OG ROVDYR 2016.
Folderen er utarbeidet av Fylkesmannen i samarbeid med Statens Naturoppsyn og Mattilsynet.
Folderen sendes alle beitebrukere i Oslo og Akershus.
https://www.fylkesmannen.no/beitedyr og rovdyr

BYGDEUTVIKLINGSMIDLER 2016
Pågangen for å få støtte til investeringer og utvikling har vært stor i 2015. På bakgrunn av
fjorårets erfaringer, vil vi oppfordre bøndene til å planlegge neste års prosjekter og søknader
til Innovasjon Norge allerede nå. Innovasjon Norge har bare en behandlingsrunde på starten
av året. Derfor må kommunen ha din søknad innen 1. desember 2016. Mer informasjon
finner du på nettsidene www.innovasjonnorge.no
Søknad sendes elektronisk via «Min side».

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:
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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 - 98 65 60 27
E-post: maria.therese.hammer@nes-ak.kommune.no
Pernille Aker
Tlf. 63 91 12 29 – 92 63 35 34
E-post: pernille.aker@nes-ak.kommune.no
22.september blir landbrukskontoret styrket med en ny medarbeider. Ta vel imot Sissel
Nyhus.

Nes kommune v/landbrukskontoret
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 i sommer. Dersom vi er opptatt, ta kontakt med Nes
kommune, servicetorget tlf. 63 91 10 00.
Besøk vår hjemmeside!

God vekstsesong!
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