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Skade på avling som følge av tørke og ekstrem varme
Klimatiske forhold i mai og juni har gjort stor skade på årsveksten. Vi anbefaler at du leser
informasjonen om erstatningsordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside om erstatninger.
Er du i tvil om du vil kunne få erstatning grunnet klimaskade på åker og eng, meld fra til
landbrukskontoret for sikkerhets skyld.
Send melding til postmottak@nes-ak.kommune.no med:
- en enkel beskrivelse av skadeomfang på de arealene du driver
- gårds- og bruksnummer
- organisasjonsnummer
- vekstgruppe
- antatt skadet areal i dekar
Landbrukskontoret har hittil fått ca. 150 meldinger om avlingssvikt i år. Ca. 10 % vil få
kontrollbesøk av landbrukskontoret. Husk å søke om landbrukserstatning elektronisk via
www.landbruksdirektoratet.no innen 31. oktober.
Ny ordning i RMP - Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
Tilskudd gis til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel (ikke breispredning). Nedfelling
innebærer at gjødsla skytes ned i bakken til planterøttene. Nedlegging er at gjødsla legges ned
på bakken med slanger.
Dokumentasjon som kreves:
- kartfesting av spredeareal,
- beskrivelse av spredeopplegg,
- sprededato,
- faktisk spredd mengde per dekar,
- navn på ev. innleid entreprenør
Foreløpig tilskuddssats er 20 kr/daa, og du søker om tilskuddet gjennom RMP-ordningen med
søknadsfrist 20. oktober. Les om den nye ordningen her.
Les også veilederen med foreløpige satser for regionalt miljøprogram (RMP).
Kjempespringfrø er svartelistet i Norge - Slå den ned!
Kjempespringfrø sprer seg i Nes og den må holdes nede om den
skal bli bekjempet. En plante kan produsere 4000 frø! I tett bestand
kan undervegetasjonen dø og dette kan føre til erosjon og jordtap til
vann og vassdrag. Kjempespringfrø er innført som prydplante og har
spredt seg fra hagene. Den svartelista planten er vurdert å utgjøre
en høy risiko mot stedegent biologisk mangfold. Bidra i kampen mot
kjempespringfrø og les mer om bekjempelse her.

Har du kontroll på floghavren?
Det er forbudt å spre floghavre, og vi minner derfor om at du må
gjennomføre obligatorisk årlig floghavrekontroll. Floghavren

regnes som så skadelig for norsk korndyrking at den er underlagt egen forskrift.
Landbrukseiendommer med floghavre føres inn i et offentlig register (floghavreregisteret). Du
som er driftsansvarlig på landbrukseiendom, skal bekjempe floghavre på hele eiendommen. På
areal som grenser mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier, skal et 20 meter
bredt belte holdes helt fritt for frøbærende floghavreplanter. Driftsansvarlig må sørge for årlig
floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Du må også melde fra til landbrukskontoret
ved kjennskap til eller mistanke om floghavre på eiendommen.
Varsling om floghavrekontroll
Landbrukskontoret har et ansvar i floghavrekampen og gjennomfører uanmeldte rutinekontroller i
uke 31-33. Gårdbrukerne blir kontaktet om vi finner floghavre. Vårt håp er å finne minst mulig
floghavre på eiendommene.
Lever landbruksplasten til gjenvinning
Norsk landbruk bruker over 12 000 tonn plastemballasje hvert år. Du må passe på å levere
plasten til gjenvinning, slik at den kommer til nytte. Du kan levere plasten gratis til en innsamler
som har avtale med Grønt Punkt. Plasten skal leveres sortert og rengjort for produktrester, jord,
sand, nett, tau, snorer og kunstfiberduk; se landbruksbrosjyre. Husk at brenning og nedgraving
av plast er ulovlig.
Følgende mottak henter plast i Nes:
- Stena Recycling AS, tlf: 67 21 54 87, firmapost@stenarecycling.com
- LG Plast AS, tlf: 90 17 65 60, post@lgplast.no
Det er også mulig å levere plast til Esval Miljøpark KF, Miljøparkvegen 112, Vormsund , Tlf:
95762652 Åpningstider: Esval Miljøpark KF
Bedriftsutviklingsprisen i landbruket
Kjenner du noen som har startet en vellykket bedrift eller næring med basis i landbrukets og
bygdenes ressurser?
Nå er tiden inne for å foreslå kandidater til årets prisvinner i Oslo og Akershus. Les mer om
kåringen og innmelding av kandidater på Innovasjon Norges nettsider.
Vegalangs i Vormadalen i Nes
Følg med på hva som skjer lokalt: http://vegalangs.no/program
Matfestivalen Brød & Cirkus
Sett av dagene 20- 22. september og bli med på Matfestivalen.
https://www.neskulturhus.no/brodogcirkus
Ferieavvikling ved landbrukskontoret i juli
Landbrukskontoret har redusert bemanning i juli, og tar kun imot besøkende etter avtale. Vi ber
om at dere i den grad det er mulig finner informasjon selv på kommunens hjemmesider og på
www.landbruksdirektoratet.no. Send eventuelt e-post til postmottak@nes-ak.kommune.no eller
om noe haster ring via servicetorget (tlf: 63 91 10 00), slik at dere blir satt over til den som er til
stede. Kontoret er stengt uke 29.
Med ønske om god sommer!
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