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Ny bonde/skogbruker?
Landbruksdirektoratet har laget en oversikt over viktige ting å huske på i landbruket, hvem som
gjør hva og hvor du finner mer informasjon. Ta en titt her
SKOGBRUK:
Ungskogpleiekurs
Det avholdes kurs i ungskogpleie 18 – 19. april 2017 på Grønt Fagsenter Hvam.
Informasjon om kurset finner du her.
Skogfond
Nes kommune oppfordrer skogeiere til å registrere utbetalingskrav elektronisk på
Landbruksdirektoratets nettsider. Brukerveiledning finner du her.
Prosjekt økt aktivitet i Nes skogen 2017 - 2020
Ett treårig prosjekt skal øke aktiviteten innenfor skogbruket i kommunen. Prosjektgruppen består
av representanter fra Nes Skogeierlag, Skogselskapet i Oslo og Akershus og Nes
kommune.Prosjektet tilbyr gratis veiledning til skogeiere gjennom Skogselskapet i Oslo og
Akershus.
Kontakt Håvard Midtskogen i Skogselskapet i Oslo og Akershus for veiledning på tlf. 95 04 04 38
eller e-post: haavard@skogselskapet.no

JORDBRUK:
Foredrag 27. mars - Hvor tidlig bør våronna begynne?
Prof. Trond Børresen, fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU holder foredrag på
Grønt fagsenter, Hvam - Mandag 27. mars kl.19.00 Alle interesserte er velkommen.
Tema: Jordas bruksegenskaper, jorda som dyrkingsmedium
Våronna, tid for å anlegge miljøtiltak
Planlegg miljøtiltak nå, og legg grunnlaget for å begrense avrenning av jord og næringsstoffer fra
jordbruksarealene i løpet av året. Les mer her
Kulturminnebøndenes fagseminar 21. april 2017
Seminar om eldre uthus: bevaring, istandsetting, nye teknologiløsninger og bruk. Begrenset antall
plasser. Påmelding til husergard@gmail.com innen 7. april. Pris: kr 600,Les mer her.
Nå gjelder nye krav til integrert plantevern
01.07.2015 ble det nye krav til plantevernjournal. Alle yrkesbrukere har plikt til å føre
plantevernjournal. Plantevernjournalen skal bestå av tre journaler:
1. Sprøytejournal (som tidligere)
2. Journal om integrert plantevern (ny)
3. Journal for vannbeskyttelse (ny)
De nye kravene forventes etterfulgt i kommende vekstsesong. Brudd på kravene fører til
avkorting i produksjonstilskuddet. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret eller
landbruksrådgivingen for veiledning.

Les mer om hva plantevernjournalen skal inneholde på nettsiden til Mattilsynet.
Norsk landbruksrådgiving (NLR) har utarbeidet en mal for plantevernjournal som kan benyttes.

Gjødslingsplan og jordprøver
Alle landbruksforetak skal utarbeide gjødslingsplan før hver vekstsesong. Gjødslingsplanen skal
omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Gjødslingsplanen skal baseres på
representative jordprøver som ikke er eldre enn 8 år. Gjødslingsplanen skal inneholde en
kartskisse som tydelig viser skifteinndelingen. Les forskrift om gjødslingsplanlegging her.
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Det kan søkes kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme
natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen utover det
som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.
Nes har fått tildelt kr 1 303 645,- i SMIL-midler for 2017. Søknader prioriteres og tildeles midler
etter kriterier som er fastsatt i kommunens egen tiltaksstrategi. Tiltaksstrategien viser hvilke tiltak
som er prioritert ut i fra lokale målsettinger.
Søknadsfrist: 10. april
Les om ordningen, tiltaksstrategi og søknadsskjema på våre nettsider.

Tilskudd til drenering
Landbruks- og matdepartementet fastsatte i 2013 forskrift om tilskudd til drenering av
jordbruksjord. Oversikt over bruk av tilskuddsmidlene i Nes:
År

Tildelt tilskudd i Nes

Utdelt tilskudd

2013
2014
2015
2016

2 000 000,2 000 000,1 921 800,1 384 900,-

2 000 000,1 643 665,631 650,1 029 560,-

Antall
søknader
36
41
13
22

For 2017 er Nes kommune tildelt kr 782 399,- til drenering av jordbruksjord. Det er ingen
søknadsfrist for ordningen. Søknader behandles fortløpende.
Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er tidligere grøftet eller planert. Med
søknaden skal du levere plan for dreneringen og miljøvurdering. Tilskudd gis ikke der
dreneringen er påbegynt før tilskudd er innvilget.
Du kan lese mer om tilskuddssatser, ordningen og finne søknadsskjema på nettsiden til
Landbruksdirektoratet.

Fri for floghavre?
Er din eiendom registrert i floghavreregisteret og du mener eiendommen er fri for floghavre, kan
du be landbrukskontoret om en frikjenningskontroll. Arealet det tidligere har vært funn av
floghavre skal være dyrket med bygg eller vårhvete ev. hatt en 10 – årig grasproduksjon ved
kontroll. Dersom det ved offentlig kontroll i vekstsesongen, i to år på rad, ikke blir funnet
floghavre, fjernes landbrukseiendommen fra det offentlige registeret.
Skjema for offentlig kontroll finner du her.

Krav til jordleieavtaler
Har du inngått en jordleieavtale skal du sende avtalen til kommunen for vurdering etter jordloven
§ 8. Dette gjelder for alt areal på over 5 dekar. Vilkårene er følgende:
 jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom,
 avtalen må ha en varighet på minst 10 år,
 avtalen må være skriftlig og
 avtalen må føre til en driftsmessig god løsning.
Kantvegetasjon mot vassdrag
Nå nærmer det seg våronn og landbrukskontoret vil minne deg om at det er krav om minst 2
meter kantvegetasjon mot elver og bekker med årsikker vannføring. Kantsonen skal ikke
jordarbeides. Kantsonen reduserer fare for utrasing og erosjon, fungerer som rensefilter for
avrenning, gir gode betingelser for biologisk mangfold og er et positivt element i landskapet. Krav
om kantvegetasjon følger av vannressursloven. Brudd på kravet fører til avkorting av
produksjonstilskuddet.
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.
Med vennlig hilsen
Nes kommune v/ Landbrukskontoret

