Informasjon til jord- og skogbrukere i Nes kommune
november 2016

SKOGFOND
Siste frist for innsending av skogfond som skal dekkes i 2016 er 1. desember.
Det er 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.

JULESKOGDAG 9. DESEMBER 2016
Nes Skogeierlag og Nes kommune arrangerer juleskogdag fredag 9. desember 2016
kl. 12.00 – 16.00 på Nes villmarksforum.
Tema: Nye skatteregler for skogbruket, skogsbilveg, skogfond og tilskudd og
veiledningsprosjekt for økt aktivitet innenfor skogbruket i Nes.
Deler av programmet foregår utendørs.
I tillegg til det faglige programmet serveres det tradisjonell julemiddag.
Påmelding til Ståle Glad-Iversen på tlf. 63 91 12 25 eller mail:
stale.glad-iversen@nes-ak.kommune.no
Påmeldingsfrist 24.11.2016. Begrenset antall plasser.
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BYGDEUTVIKLINGSMIDLER 2017
Pågangen for å få støtte til investeringer og utvikling har vært stor i 2016. På bakgrunn av
årets erfaringer, vil vi oppfordre dere til å planlegge neste års prosjekter og søknader til
Innovasjon Norge allerede nå. Innovasjon Norge har bare en behandlingsrunde på starten av
året når det gjelder søknad om midler til tradisjonelt landbruk. Nes kommune må derfor ha
din søknad innen 1. desember 2016. Mer informasjon, se vedlegg og nettsiden
www.innovasjonnorge.no
Søknad sendes elektronisk via «Min side».

LANDBRUKSHELGA 2016
Noen ledige plasser på Landbrukshelga 19.-20. november, Hurdalssjøen hotell.
Påmelding snarest: Ring tlf. 41500030.
Her er 20 forskjellige kurs, satt opp i parallellprogram, slik at deltakerne kan velge ut fra sitt
behov. Deltakerne velger seg fire kurs. I tillegg er det fellesbolker, hvor alle kursdeltakerne er
samlet. Totalt blir dette ei allsidig og sosial kurshelg, med påfyll både kunnskapsmessig og
mellommenneskelig. Unge bønder under 30 år, som ikke har vært på Landbrukshelga tidligere
og er medlem i Bondelaget får kurshelga helt gratis. Les mer om dette her.
Her er link til sak på hjemmesiden til Akershus Bondelag:
http://www.bondelaget.no/akershus/program-og-pamelding-til-landbrukshelga-2016article84990-174.html
Her er link til påmelding: https://www.deltager.no/landbrukshelgaiakershus

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017-2027
Jfr. Forslag til Handlingsplan Strategisk næringsutvikling skal Nes kommune ved
landbrukskontoret legge til rette for og bistå med veiledning til en del tiltak. I den forbindelse
inviterer vi dere som grunneiere og næringsdrivende i Nes til å bidra med forslag til tema som
dere ønsker å belyse og høre mer om.
På Grønt fagsenter, Hvam planlegger vi å starte opp igjen med våre «mandagskvelder» ca. en
gang pr. måned i vinterhalvåret. Her vil vi kunne ta opp aktuelle tema. Send forslag på tema
innen 01.01.17 til Lise Gravermoen. E-post: lise.gravermoen@nes-ak.kommune.no
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MATPRISEN 2016
Vi gratulerer Grøndalen Gård som var en av de tre nominerte til Matprisen 2016.
Landbrukskontoret i Nes ønsker å tilkjennegi hvor stolt Nes kommune er av sine jord- og
skogbrukere.

JORDPRØVER OG GJØDSELPLAN
Vi minner om jordprøver (ikke eldre enn 8 år) og oppdatert gjødselplan for hvert skifte når du
skal søke produksjonstilskudd. Landbrukskontoret har utstyr for jordprøvetaking til utlån.
Jordprøvene kan leveres her på landbrukskontoret for videresending til laboratoriet Eurofins.

AUTORISASJONSSSSKURS FOR KJØP OG BRUK AV PLANTEVERNMIDELR
Oversikt over kurs finnes på hjemmesiden til Hvam videregående skole under «Utdanning og
kurs for voksne». www.hvam.vgs.no
For påmelding og informasjon ta kontakt med: Gerd Hertzenberg tlf. 91123821 eller e-post:
gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no
Nettbasert fornyingskurs: www.mattilsynet.no

JORDLEIEAVTALER
Når jordleieavtale er inngått, skal avtalen sendes kommunen for vurdering etter jordloven.
Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar. Forslag til jordleieavtale ligger på kommunens
hjemmeside.

SMIL
Søknadsfrist inn til Nes kommune er 10.april.
Vår tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i landbruket – SMIL- vedtatt av Utvalg for teknikk,
næring og kultur i Nes kommune den 27.05.14 er gjeldende inntil ny tiltaksstrategi vedtas:
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.
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Kulturlandskapstiltak prioriteres etter betydning for næringsvirksomhet, landskaps- og
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.

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er drenert, kan søke om tilskudd til ny
drenering. Det kan gis dreneringstilskudd til planerte arealer som ikke tidligere er drenert.
Bakkeplanering er i forurensningsforskriften definert til å være arbeidet med å gjøre brattlendt
eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det regnes
som planering når det forflyttes masse som berører et areal på minst 1,0 daa. Ved nydyrking
inngår drenering i nydyrkingsarbeidet. Ordningen omfatter ikke drenering ved nydyrking.
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.
NB! Husk arbeidsfristene.

NYDYRKING
Har du planer om å nydyrke? Vi gjør oppmerksom på at fulldyrking eller overflatedyrking av
udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i over 30 år er
søknadspliktig til kommunen. Du må sende søknad til kommunen i god tid i forkant av
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planlagt oppstart. Oppstart av nydyrking må skje innen tre år fra kommunens vedtak om
godkjenning av plan for nydyrking.

OPPFYLLING MED EKSTERNE MASSER
Mottak av eksterne masser medfører fare for forurensing og kan gi stor skade på dyrka mark.
Masseoppfylling i LNF-område skal kun skje med godkjente rene masser og etter godkjent
søknad. Oppfylling med eksterne masser krever dispensasjon fra kommuneplanen. Ulovlige
tiltak kan blant annet medføre krav om fjerning, og strider mot vilkår i forskrift om
produksjonstilskudd.
Regional plan for masseforvaltning i Akershus blir vedtatt i fylkestinget disse dager, og vil gi
føringer for hvordan Nes kommune behandler saker som omhandler massehåndtering.

Velkommen til landbrukskontoret på Grønt Fagsenter Hvam, eller ta kontakt med oss på
telefon eller e-post.
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:
Sissel Karine Løftingsmo
Tlf. 63911231 – 47234895
E-post: sissel.løftingsmo@nes-ak.kommune.no
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
Nes kommune v/landbrukskontoret
Besøksadresse: Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam.
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Postadresse: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. E-post: postmottak@nesak.kommune.no
Besøk vår hjemmeside!
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