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Skogfond
Nes kommune oppfordrer fortsatt skogeiere til å registrere sine utbetalingskrav elektronisk på
Landbruksdirektoratets nettsider. Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske
tjenesten Se din skogfondkonto. Brukerveiledning finner du her.
NB ! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og
vedlegg. Disse lastes opp under registrering av krav.

Prosjekt økt aktivitet i Nes skogen 2017 - 2020
Prosjektet har som målsetning å øke aktiviteten innenfor skogbruket i kommunen gjennom aktiv
veiledning av skogeiere. Veiledningen er gratis og kan omfatte alle skogbrukstiltak.
Håvard Midtskogen i Skogselskapet i Oslo og Akershus har fortsatt ledig kapasitet for veiledning i
tiden fremover og kan treffes på tlf: 95 04 04 38 eller e-post: haavard@skogselskapet.no.

Forvaltning av bever
15. mai 2017 trådte ny «forskrift om forvaltning av bever» i kraft, hvor det er innført kvotefri jakt på
bever. Ansvaret for forvaltning av bever er nå i større grad overført fra kommunalt nivå og over til
rettighetshavere og jegere. Forslag til ny lokal forskrift gjeldende for Nes kommune vil bli sendt på
høring til tilgrensende kommuner, tidligere godkjente bevervald, lokale jeger- og
fiskeorganisasjoner og lokale naturvernorganisasjoner med høringsfrist 1. september 2017.
Tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke hos hjortevilt
Det er innført forbud mot luktestoff, og begrensinger for foring og bruk av saltslikkestein til
hjortedyr i hele landet fra 31. juli 2017. Mer informasjon finnes på Mattilsynets nettsider.
Ekstraordinær søknadsomgang- SMIL (forurensningstiltak)
På bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2017 er det bevilget mer midler til utbedring av hydrotekniske
anlegg i planerte leirjordsområder. Nes kommune har fått en ekstrabevilgning gjennom SMILordningen på kr 1 074 883,-. Søknadsomgangen er begrenset til forurensningstiltak. Tiltak som
omfatter utbedring av eldre planeringsfelt som rehabilitering av lukkingsanlegg, vil være første
prioritet. Søknadsskjema finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet. Trenger du hjelp av
Landbruksrådgivingen Øst til å sette opp en prosjektbeskrivelse ta kontakt med dem i god tid!
Søknadsfrist 1. desember.
Økte satser til drenering av jordbruksjord!
I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1.
juli. Nye satser er 2 000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving, og 30
kroner per løpemeter grøft for annen grøfting. Nes har tilgjengelige tilskuddsmidler igjen for 2017!
Søknader behandles fortløpende.
Det gis ikke nytt tilskudd til tiltak som er påbegynt. Søkere som har fått innvilget tilskudd etter
gamle satser, kan sende ny søknad til kommunen dersom arbeidet på det omsøkte arealet ikke
er påbegynt.

Høring – endring av reglene om nydyrking - forbud mot nydyrking av myr
Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til endringer i jordlova og forskrift om
nydyrking på høring med frist 11. oktober. Det blir foreslått å innføre et forbud mot nydyrking av
myr med hensyn til klima. Myr er definert som myr i arealressurskartet, det vil si at for eksempel
skogsmark med torvjord fortsatt vil kunne dyrkes opp. Du kan se i gårdskart på internett om du
har myr på eiendommen. Nes kommune behandler høringen politisk i utvalg for teknikk, næring
og kultur den 12. september.
«Solstrøm fra låvetaket»
Seminar om bruk av solenergi fra låvetak/vegger ble gjennomført på Grøndalen gård 20. juni.
Presentasjoner fra seminaret følger vedlagt.
Bygdeutviklingsmidler
Søknadsfrist for å søke BU-midler for 2018 er 1.des. 2017. Søknadene leveres elektronisk til
Innovasjon Norge. http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
Ta kontakt med landbrukskontoret for mer veiledning og informasjon da det for 2017 er midler
igjen til tilleggsnæring, landbruk - bedriftsutvikling.
Matfestivalen « Brød & sirkus» 21. – 23. sept. på Årnes
Næringsseminaret, nå med vekt på korn, arrangeres torsdag 21. september.
https://nb-no.facebook.com/MatfestivalenBrodCirkus
Nyskapingskonferansen 2017
Ønsker du kunnskap, inspirasjon og nettverk til å tenke nytt eller se nye muligheter i eksisterende
produksjon – da er dette konferansen for deg.
Tid: 25.10.17 Sted: Vitenparken ved NMBU på Ås. Påmelding: Innen 16.10.17.
Produksjonstilskudd i jordbruket – søknadsfrist 15.oktober.
Det er to søknadsfrister og en utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet. Det er bare
mulig å søke elektronisk. I 2017 er søknadsfristen 15. mai med telledato 1.mai for
husdyrprodusenter. 15.oktober er det søknadsfrist, med telledato 1.oktboer for både
husdyrprodusenter og planteprodusenter. Les mer om systemet hos Landbruksdirektoratet
Jordprøver og gjødselplan
Jordprøver og oppdatert gjødselplan må foreligge for at foretaket ditt skal være berettiget fullt
produksjonstilskudd. Ta kontakt med landbrukskontoret for lån av jordprøvespyd.
Avlingsskade
Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i
plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot.
To ordninger er omfattet av forskriften:
• erstatning ved avlingssvikt
• erstatning ved svikt i honningproduksjon
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