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Invitasjon til «Pulsen på næringslivet i Nes» 13.desember, kl.19.00 Kulturkafeen
Utdeling av priser m.v.. Se invitasjon:
https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/naringsprisutdeling/
Foredrag om jordliv
Øystein Haugerud holdt foredrag på Folvell gård den 9. november. Arrangementet ble
gjennomført med støtte fra klima og miljøprogrammet. Foredraget samlet om lag 50 gardbrukere.
Søknad til Innovasjon Norge, tradisjonelt landbruk – fristen var 1. desember
Søknadsfrist for å søke bygdeutviklingsmidler for 2018 var 1.desember 2017. Søknader som
kommer inn etter denne datoen, vil ikke ha førsteprioritet, men blir tildelt midler dersom det er
midler igjen. Pr. dag er det midler igjen. Hadde du tenkt å søke, men ikke har rukket det innen
fristen, vil vi anbefale deg å sende søknaden nå likevel.
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.
Etterregistrering av opplysninger i søknad om produksjonstilskudd
Siste frist for etterregistrering av opplysninger om avløserutgifter i 2017 og sauer og lam sanket
fra utmarksbeite i 2017, er 10. januar 2018. Du kan gå inn i søknaden og endre de nevnte
opplysningene i søknaden og deretter sende den inn på nytt.
Neste søknadsfrist for søknad om produksjonstilskudd er 15.mars 2018 med telledato
1.mars. Dette gjelder bare søkere med husdyr.
Endringer i konsesjonsloven
Fra 1.sept. 2017 trådte følgende endringer i konsesjonsloven i kraft:
 Konsesjon er nå ikke nødvendig ved erverv av bebygd eiendommer under 100 dekar, der
fulldyrket og/eller overflatedyrket jord ikke er mer enn 35 dekar.
 Det er ikke lenger priskontroll ved behandling av konsesjon på erverv av rene
skogeiendommer, og bebygde landbrukseiendommer med mindre enn 35 daa fulldyrket
og/eller overflatedyrket jord. Prisen skal fortsatt vurderes for ubebygd jordbrukseiendom
og for bebygd jordbrukseiendom hvor avtalt pris overstiger 3,5 mill. kroner. Med bebygd
eiendom menes at eiendommen har et brukbart bolighus.
Landbrukskontoret er ikke åpent i julen
Landbrukskontoret i Nes kommune vil være lukket for besøkende i romjulen. Send e-post.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Med vennlig hilsen
Nes kommune v/ Landbrukskontoret

