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Søk om produksjonstilskudd og avløsertilskudd innen 20. januar
Du kan levere søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid fra og
med 1. januar (registreringsdatoen). Søknadsfristen er 20. januar 2017. Skal du søke om
avløsertilskudd for første gang eller trenger du hjelp med å søke, må du ta kontakt med oss i god
tid før søknadsfristen.
Her finner du regelverk og veiledning til søknaden.
Gå til søknadsskjema
Prosjekt økt aktivitet i Nes skogen 2017 - 2020
Dette er ett treårig prosjekt med målsetning å øke aktiviteten innenfor skogbruket i kommunen.
Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter fra Nes Skogeierlag, Skogselskapet i Oslo
og Akershus og Nes kommune. Prosjektet går ut på å tilby gratis veiledning til skogeiere gjennom
Skogselskapet i Oslo og Akershus.
Kontakt Håvard Midskogen i Skogselskapet i Oslo og Akershus for veiledning på tlf. 95 04 04 38
eller mail; haavard@skogselskapet.no

Årsoppgave skogfond
Årsoppgave for skogfond blir sendt ut medio januar. Det sendes kun ut årsoppgave over
skogfondskontoer med bevegelse i 2016.
Søke om midler til økologiske prosjekter?
Fylkesmannen lyser ut midler til prosjekter som bidrar til å øke produksjonen av økologisk korn,
kjøtt og grønnsaker. Søknadsfrist: 15.februar.
Les mer om prioriterte områder, hvem som kan søke og hvordan på fylkesmannens nettsider.
Tilskudd fra Klima og miljøprogrammet - søknadsfrist 15. februar
Klima- og miljøprogrammet kan støtte prosjekter i landbruket som bidrar til bedre klima og miljø,
for eksempel informasjonsmøter, forsøksvirksomhet og rådgivning.
Les mer på fylkesmannens nettsider
Autorisasjons-kurs plantevern
Det blir holdt kurs i februar og mars. Frister for påmelding er 1. februar for fornyingskurs og 15.
februar for førstegangskurs.
Les mer på siden til Hvam vgs.
Mattilsynets side om nettbasert fornyingskurs
Utbetaling av tilskudd i februar
Produksjonstilskudd etter søknadsomgangen august 2016 blir betalt ut 8. februar 2017.
RMP utbetaling vil skje onsdag 22. februar 2017. Tilskuddsbrevene finner du i innboksen til
foretaket ditt «min meldingsboks» i Altinn, brevene blir ikke sendt ut på papir.
Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok tilskuddsbrevet.
Bruk riktig postadresse til landbrukskontoret
Postadressen vår er postboks 114, 2151 Årnes. Du kan også sende e-post til:
postmottak@nes-ak.kommune.no
Ikke send post til vår besøksadresse på Grønt Fagsenter Hvam.
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