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Skogfond
Nes kommune oppfordrer skogeiere til å registrere utbetalingskrav elektronisk på
Landbruksdirektoratets nettsider

Skog og klimatiltak
Du kan få tilskudd for klimatiltak på skog der hovedformålet er økt opptak av klimagasser. De tre
tiltakene du kan få tilskudd for er:
- Tettere planting
- Gjødsling
- Nyplanting på gjengrodde arealer
Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider om skog og klima.

Produksjonstilskudd i jordbruket – søknadsfrist 15. mai
Søknadsomgangen har åpnet. Telledato for husdyr er 1. mai, og fristen for å søke er 15. mai.
Denne søknadsomgangen er kun for søkere med husdyr. Du registrerer dyr som gir grunnlag
husdyrtilskudd (økologisk og konvensjonelt), dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd for 2017 og
dyr som gir grunnlag for tilskudd for grovforareal. Du finner mer informasjon om aktuell
søknadsomgang på Landbruksdirektoratets nettsider. Søk elektronisk med innlogging via Altinn.
Den andre søknadsfristen (for arealer og husdyr) er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Det blir
bare én utbetaling i året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at du har søkt.
Du kan ikke lenger levere søknad etter fristen
Søknadsfristene er absolutte og det er ikke lenger mulig å levere etter fristen med et trekk på kr.
1.000,- pr. dag. Forutsatt at du leverer søknaden innen fristen 15. mai, kan du nå endre
opplysningene i søknaden i 14 dager uten å få trekk. Du må levere søknaden innen fristen for å
få tilskudd.
Les mer om det nye systemet på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Driveplikt og krav til jordleieavtaler
Vi minner om at driveplikten også omfatter krav om godkjent jordleieavtale. Manglende godkjent
jordleieavtale er et brudd på driveplikten, og kan medføre tap av produksjonstilskudd for leietaker.
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.
Avtalen kan likevel heves av eier ved mislighold (manglende drift, betaling el.) fra leietaker. Skal
man avtale leie med kortere varighet, kreves dispensasjon fra kommunen.
Les mer om driveplikt på Landbruksdirektoratets nettsider.

Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv.
Vær oppmerksom på at søknadsfristen er tre måneder etter siste dag i perioden avløsningen
har funnet sted. Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv. gis til foretak som driver med
husdyr, helårs produksjon i veksthus og til avløsning i onnetida for foretak som driver plante eller

honningproduksjon. Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning av personer som har
næringsinntekt på minst ½ G i løpet av året og som ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom
o.l.. Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

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.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Det er fortsatt midler til drenering. Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er
tidligere grøftet eller planert. Du kan lese mer om tilskuddssatser, ordningen og finne
søknadsskjema på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2017
Nes kommune hadde søknadsfrist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 10. april.
Det er mottatt 32 søknader med et samlet kostnadsoverslag på kr 4 107 171,-. Nes kommune har
tilskudd på kr 1 303 645,- til rådighet. Søkerne kan forvente svar i løpet av juni.

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.

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.

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.

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 rens efilter 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

