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Skogfond – registrer bilagene elektronisk
Stadig flere skogeiere registrerer utbetalingskravene sine elektronisk via Landbruksdirektoratets
nettsider. Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjenesten Se din
skogfondkonto. Brukerveiledning finner du her. Landbrukskontoret oppfordrer alle til å benytte
denne løsningen.
NB ! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og
vedlegg (bilag). Disse må du laste opp fra PCen din 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.
Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader – frist 15. februar
Primær målgruppe er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor
sannsynlighet kan ventes å ha tapsreduserende virkning. Tiltak som fysisk skiller rovdyr og
beitedyr, slik som seint slipp, tidlig sanking og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan
støttes.
Les mer og søk om tilskudd hos Fylkesmannen
Utbetaling av produksjonstilskudd og RMP
Utbetaling av produksjonstilskudd kjøres den 21. februar (onsdag i uke 8), og de fleste vil ha
tilskuddet på konto innen fredag i uke 8. RMP-tilskuddet utbetales den 7. mars. Tilskuddsbrevene
som viser kommunens vedtak og beregning av tilskuddet kan dukke opp i Altinn noen dager før
tilskuddet utbetales. Det er viktig at du kontrollerer om tilskuddsberegningen har blitt riktig. Finner
du feil kan du klage innen 3 uker fra du mottok tilskuddsbrevet.
Søknad om produksjonstilskudd del 1 har telledato 1. mars – frist 15. mars
Neste søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mars med telledato 1. mars (søknad om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2018- del 1). Denne søknadsomgangen
gjelder kun foretak med husdyrproduksjon. Dyretallet per 1. mars gir grunnlag for
husdyrtilskudd, avløsertilskudd for 2018 og tilskudd til grovfôrareal. Neste søknadsomgang er 15.
oktober med telledato 1. oktober.
Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettsider
Tilskudd til tiltak i prioritert kulturlandskap og ville pollinerende insekter – frist 1. mars
Nestangen er et prioritert kulturlandskap i Nes og det er nå mulig å søke om tilskudd til
forvaltningstiltak i dette verdifulle kulturlandskapet, som er prioritert i Nasjonal registrering.
Nytt av året er at det er opprettet en ny tilskuddspost for å ivareta eller bedre situasjonen for ville
pollinerende insekter.
Les mer om ordningene hos Fylkesmannen
Tilskudd til drenering – økt interesse
Nes kommune ble bevilget kr 2 797 279,- i tilskudd til drenering av jordbruksjord for 2018.

Det har vært en stor interesse for ordningen etter at satsene økte fra 1000 til 2000 kr/daa.
Landbrukskontoret har allerede mottatt søknader om tilskudd drenering for mer areal enn vi har
midler til å innvilge. Vi har derfor meldt inn til Fylkesmannen et behov ekstrabevilgning til
drenering i Nes. Vi oppfordrer alle som skal drenere til å levere søknad. Søknadene behandles
fortløpende til eventuell ekstrabevilgning er brukt opp.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist 10. april
Foretak som er berettiget produksjonstilskudd eller grunneiere av landbrukseiendom hvor det
foregår en tilskuddsberettiget produksjon, kan søke om SMIL-tilskudd innen 10. april. Søker må
være et foretak registrert i Enhetsregisteret.
Nes kommune har i samarbeid med «Nes og Sørum bonde- og småbrukarlag» og «Nes
landbrukslag» utarbeidet ny tiltaksstrategi gjeldende for 2018 – 2021. Tiltaksstrategien setter
klare prioritering av tiltak, presisering av type tiltak og retningslinjer, tilskuddssatser og
begrensninger. Tiltak mot forurensning fra jordbruket er førsteprioritet. Tiltak som ivaretar naturog kulturminneverdier i kulturlandskapet er andre prioritet. Søknader prioriteres og tildeles midler
etter kriterier som er fastsatt i tiltaksstrategien.
Les om ordningen, tiltaksstrategi og søknadsskjema på våre nettsider

Bruk riktig postadresse til Landbrukskontoret
Vi ber om at søknader og andre dokumenter som landbrukskontoret behandler sendes på e-post
til: postmottak@nes-ak.kommune.no, da får du bekreftelse på at henvendelsen er mottatt og den
blir arkivert riktig. Send eventuelt per post til: postboks 114, 2151 Årnes.
Ikke send post til vår besøksadresse på Grønt Fagsenter Hvam.
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