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Seminar - Levende Matjord torsdag 9. november
Biologisk mangfold i jorda er viktig for jordliv, jordstruktur og humusinnholdet. Meitemarken,
pionervekster m.v. vil få større oppmerksomhet i tida framover
Hvordan kan gode forhold for livet i jorda påvirke avlingene våre?
Foredragsholder:
Øystein Haugerud, Fylkesagronom i jord- og plantekultur,
Fylkesmannen i Buskerud
Sted:
Folvell gård hos Elin og Martin Skovseth
Tidspunkt:
Torsdag 9.november kl.19.00
Arrangører:
Nes Landbrukslag, Norsk Landbruksrådgiving Øst, Hvam vgs og
Landbrukskontoret i Nes
Alle velkommen – god servering – ingen påmelding
Seminar - Bonden som byggherre mandag 13. november
- Fra byggeplanrådgivning til et vel gjennomført prosjekt
Foredragsholdere fra Norsk Landbruksrådgiving Øst, Innovasjon Norge, SpareBank 1 Østlandet
og Nes kommune.
Sted:
Grønt fagsenter, Hvam
Tidspunkt:
Mandag 13. november kl.09.00 – 15.15
Arrangør:
Innovasjon Norge og SpareBank 1 Østlandet
Påmelding
innen 6.november til SpareBank 1 Østlandet :tlf. 91507050 – 95858704
Se vedlagte program
Søknad til Innovasjon Norge, tradisjonelt landbruk, frist 1. desember
Søknadsfrist for å søke bygdeutviklingsmidler for 2018 er 1.desember 2017. Søknader som
kommer inn etter denne datoen, vil ikke ha førsteprioritet, men kan bli tildelt midler dersom det er
midler igjen. Søknadene leveres elektronisk hos Innovasjon Norge.
Oversikt over aktuelle vedlegg som må følge søknaden finner du i Dokumentasjonsguiden.
Er prosjektet ditt berettiget tilskudd? – se hvilke prosjekter som nå prioriteres.
Når søknaden sendes inn til Innovasjon Norge, må den være komplett med all informasjon som
skal følge saken. Alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt.
Du kan også lese mer om landbruksbasert næringsutvikling på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo
og Akershus.
1 million kroner ekstra SMIL-midler til forurensningstiltak i Nes, med frist 1. desember!
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,-. Det er derfor en ekstraordinær søknadsomgang som er begrenset til
forurensningstiltak. Tiltak som omfatter utbedring av eldre planeringsfelt til eksempel
rehabilitering av lukkingsanlegg, vil være første prioritet. Søknadsskjema finner du på nettsiden til
Landbruksdirektoratet. Trenger du hjelp av Norsk Landbruksrådgiving Øst til å sette opp en
prosjektbeskrivelse ta kontakt med de i god tid før fristen.
Kontroll av søknader om produksjonstilskudd (PT) og regionalt miljøtilskudd (RMP)
Landbrukskontoret har mottatt 321 søknader om produksjonstilskudd og 183 søknader om RMP.
Vi har startet med behandling av søknader og kontroller vil bli foretatt utover i november.

Kommunen må kontrollere minst 10 % av de som har søkt om produksjonstilskudd og 5 % av de
som har søkt om RMP.
Kontrollen skal være risikobasert. Risikobasert utplukk trenger ikke å bety at vi mistenker at det er
feil i foretakets søknad. Søknader som utløser store tilskudd, foretak som ikke har vært kontrollert
på flere år, nye søkere og søknader med spesielle tiltak eller produksjoner er eksempler på
risikomomenter.
Foretak som blir trukket ut til kontroll vil bli varslet. Det er vanlig at kommunen kontrollerer:
- Arealer ved befaring (at vekster og tiltak stemmer med søknaden)
- Dyretall
- Dokumentasjon:
o Gjødslingsplan i overenstemmelse med regelverket
o Plantevernjournal
o Regnskap og/eller bilag
o Dyrelister

Korte fagkurs på Hvam vgs. våren 2018
Gå inn på hjemmesiden til skolen www.hvam.vgs.no på Utdanning og kurs for voksne og videre til
korte fagkurs. Påmelding til kurs ved henvendelse til:l e-post: gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no
eller tlf. 91 12 38 21
Med vennlig hilsen
Nes kommune v/ Landbrukskontoret

