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Informasjon til jord- og skogbrukere i Nes kommune 

august 2016 

 

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD, FRIST 20. AUGUST 

I denne søknadsomgangen skal det søkes om areal- og kulturlandskapstilskudd (konvensjonelt og 

økologisk), husdyrtilskudd (konvensjonelt og økologisk), driftstilskudd til mjølkeproduksjon, 

driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon, tilskudd til dyr på beite og tilskudd til dyr på 

utmarksbeite. 

Vilkår for å være berettiget arealtilskudd er at alt omsøkt jordbruksareal har gjødselplan og at det 

føres plantevernjournal for driftsenheten. Det er derfor viktig at evt. nytt leieareal tas med i 

gjødselplanen og plantevernjournalen. Det skal foreligge kart som viser alt omsøkt jordbruksareal. 

Dette henger naturlig sammen med en gjødselplan. Husk at jordprøvene som danner grunnlaget for 

gjødselplanen ikke skal være eldre enn 8 år gamle. Gjødselplan, plantevernjournal og kart skal kunne 

fremlegges ved en evt. kontroll.  

Oppdatert gjødselplan for hvert skifte, i henhold til forskrift om gjødslingsplanlegging.  

Det er krav om journalføring ved all yrkesmessig bruk av plantevernmidler. Ny forskrift om 

plantevernmidler trådte i kraft 1. juni 2015. Det skal nå dokumenteres at det er vurdert andre 

metoder enn plantevernmidler, såkalt integrert plantevern, for bekjempelse av ugras, sopp o.l. 

Plantevernmidler skal ikke være et ukritisk førstevalg - Se ny veileder for bruk av plantevernmidler på 

mattilsynet sine nettsider www.mattilsynet.no.  I samarbeid med Mattilsynet har 

Landbruksrådgivningen utarbeidet et forslag til plantevernjournal der prinsippene for integrert 

plantevern kan vurderes. Denne er tilgjengelig på deres nettsider www.nlr.no.    

Husk registrering av nye brukere i enhetsregisteret www.brreg.no i god tid før søknadsfristen til 

produksjonstilskudd 20. august. Når dette er i orden, gir du beskjed til landbrukskontoret slik at det 

kan genereres et produsentnummer. Foretaket koples til en landbrukseiendom i landbruksregisteret. 

Produsentnummer skal brukes ved salg av produkter fra landbrukseiendommen, bl a skal nummeret 

trykkes i øremerkene som evt husdyr på eiendommen skal ha. Produsentnummeret skal benyttes ved 

leveres av melk, kjøtt, korn, honning, bær eller andre produkter produsert på driftsenheten. Først når 

dette er klart, er det berettiget produksjonstilskudd og kan søke tilskudd. 

 

VANNOMRÅDET HURDALSVASSDRAGET/VORMA 

Gjennom miljørådgivning skal det nå settes økt fokus på lokale miljøtiltak i landbruket, slik at målene 

om god agronomi kan gi god vannforvaltning    

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
http://www.mattilsynet.no/
http://www.nlr.no/
http://www.brreg.no/
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Produksjonsgrunnlaget skal opprettholdes og evt. bedres 

Grunneierne i nedslagsfeltet til Vorma i Nes skal i høst få tilbud om miljøråd. Norsk 

landbruksrådgiving, øst skal være med å gi gode råd ute i felten. Ressurspersoner som Terje Fossen 

Hellesjø, Jan Stabbetorp med flere skal bidra. Tiltakene skal være til fordel for bonden slik at 

produksjonsgrunnlaget forbedres. God drenering, avskjæringsgrøfter i åkerkanter, gode rister i 

bekkeinntak, ettersyn av dreneringsutløp, vegetasjonssoner, delgjødsling og tiltak for god agronomi 

gjennom å gjøre rett tiltak til rett tid m.v, er miljøråd som skal vurderes. 

Miljørådgrupper 

Gårdbrukere og myndigheter har i vinter jobbet godt sammen. Derfor ble gardbrukere/grunneiere i 

Vannområdet Vorma i samarbeid med landbruksorganisasjonene invitert til temamøte på Grønt 

fagsenter i februar. Det var god oppslutning om møtet og mange engasjerte og gode spørsmål ble 

fremsatt. Aktuelle tiltak ble drøftet. Miljørådgrupper dannes nå og markvandringer foretas når 

kornet er tresket til høsten: 

Derfor kan vi ønske deg som grunneier velkommen til en av markvandringene/møtene: 

19.sept. kl.18.00 på gården til Johan Fredrik Thesen 

20.sept. kl.18.00 på gården til Halvor Mømb 

21.sept. kl.18.00 på gården til Karsten Vårum 

22.sept. kl.18.00 på gården til Einar Brustad 

13.okt.   kl.18.00 på gården til Bjørn Eivind Engebretsen 

14.okt.   kl.18.00 på gården til Irene Hoel 

Påmelding til nestleder i Nes Landbrukslag Olav Kvarme tlf. 90919635 så snart som mulig og innen 

1.september. 

 

JORDLEIEAVTALER 

Når jordleieavtale er inngått, skal avtalen sendes kommunen for vurdering etter jordloven. Dette 

gjelder for alt areal på over 5 dekar.  

 

SPEDNING AV HUSDYRGJØDSEL 

Spredning av husdyrgjødsel skal skje i henhold til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. 

§ 22 Gjødselplan. Bruk av gjødselvarer etter denne forskrift på landbruksarealer skal inngå i 

gjødselplan. Gjødsla skal benyttes i forhold til plantenes næringsbehov, avlingsnivå, jordanalyser m.v. 
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§ 23 Spredetidspunkt. Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. 

februar til 1.november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at 

det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes og beites. Det skal senest gjøres innen 

1.september. Nedmolding av husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal skje straks og senest innen 18 

timer etter spredning. 

 

DRENERING AV JORDBRUKSJORD 

Søknadsfrist inn til Nes kommune er 1. nov. --  eller så langt midlene rekker. 

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er drenert, kan søke om tilskudd til ny 

drenering. Det kan gis dreneringstilskudd til planerte arealer som ikke tidligere er drenert. 

Bakkeplanering er i forurensningsforskriften definert til å være arbeidet med å gjøre brattlendt eller 

kupert dyrkbart og tidligere dyrket areal skikket for maskinell jordbruksdrift. Det regnes som 

planering når det forflyttes masse som berører et areal på minst 1,0 daa. Ved nydyrking inngår 

drenering i nydyrkingsarbeidet. Ordningen omfatter ikke drenering ved nydyrking.  

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving 

utgjør 1 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft 

begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar. 

Søknad skal sendes til kommunen der arealet som skal dreneres ligger. Med søknaden må det leveres 

plan for dreneringen med kart, og med beskrivelse av tiltaket, samt miljøvurdering av tiltaket. 

Søknadsskjema og maler for vedleggene finnes her.  

 

REGIONALT MILJØTILSKUDD- SØKNADSFRIST 20. OKTOBER  

Det er mulig å søke om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket fra 01. august. Vi oppfordrer alle 

søkere til å søke elektronisk via altinn.  

Det har vært endringer i forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Oslo og Akershus 

med ikrafttredelse 06.04.2016. De viktigste endringene er at tilskudd til lett høstharving utgår, og at 

Nes nå er med i prioritert vannområde. Det innebærer at Nes bøndene får økte tilskuddssatser og 

det er noen nye tiltak å søke på:  

 Stubb på flomutsatt og vassdragsnært areal (140 kr/daa) 
 Utsatt omlegging av eng (120 kr/daa) 
 Ugjødslet randsone i eng (10 kr/m) 

 
Merk også at for å søke RMP tilskudd er det tilstrekkelig om vegetasjonssonen slås med beitepusser. 

Les mer om ordningen og de foreløpige tilskuddssatsene her.  

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema
https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2016-04-06-392
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
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Ta kontakt ved spørsmål eller kom innom for hjelp til utfylling av søknad. Husk å ta med «minID».  

 Kontaktperson: Maria T. Hammer. Tlf: 639 11 230 / 986 56 027.  

 

MELDING OM AVLINGSSVIKT 

Erstatning ved klimatiske skader i vekstsesongen.  
Les mer om ordningene på www.landbruksdirektoratet.no.   

Søker må gi melding om avlingssvikt til kommunen og kommunen må kunne dokumentere når 

melding er mottatt. Lever søknaden elektronisk - trygt og sikkert på www.landbruksdirektoratet.no 

innen 31.oktober. 

Ved svikt i honningproduksjonen må du melde fra før slynging og senest 15.september. 

 

NYSKAPINGSKONFERANSE 2016 

Årets Nyskapingskonferanse arrangeres 20.oktober. Temaet er Mat og reiseliv, og stedet er 
Smakfulle Rom i Sørum.  
Påmelding kan gjøres her: https://www.deltager.no/nyskapingskonferansen2016 
Hold av dagen, og hjelp oss med å spre informasjonen. 

Kontaktperson: Ståhle Bakstad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus  Tlf. 22 00 36 98 

 

NY SAMORDNET INFORMASJON OM BEITEDYR OG ROVDYR 2016. 

Folderen er utarbeidet av Fylkesmannen i samarbeid med Statens Naturoppsyn og Mattilsynet. 

Folderen sendes alle beitebrukere i Oslo og Akershus.                              

https://www.fylkesmannen.no/beitedyr og rovdyr 

 

BYGDEUTVIKLINGSMIDLER 2016 

Pågangen for å få støtte til investeringer og utvikling har vært stor i 2015. På bakgrunn av fjorårets 

erfaringer, vil vi oppfordre bøndene til å planlegge neste års prosjekter og søknader til Innovasjon 

Norge allerede nå. Innovasjon Norge har bare en behandlingsrunde på starten av året. Derfor må 

kommunen ha din søknad innen 1. desember 2016. Mer informasjon finner du på nettsidene 

www.innovasjonnorge.no 

Søknad sendes elektronisk via «Min side». 

http://www.landbruksdirektoratet.no/
http://www.landbruksdirektoratet.no/
https://www.deltager.no/nyskapingskonferansen2016
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Milj%c3%b8%20og%20klima/Rovvilt/Beitedyr%20og%20rovdyr%20-%20samordnet%20informasjon%20for%202016.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/
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KJEMPESPRINGFRØ – SVARTELISTET I NORGE- SLÅ DEN NED!  

 

Kjempespringfrø, Impatiens glandulifera, er en fremmed art i norsk natur og kan utgjøre en trussel 

for sårbare og trua arter. I tillegg til å spre seg med springfjærmetoden, er frøene spesielt tilpasset 

spredning i vann. Kjempespringfrø er en næringskrevende plante som trives ekstra godt langs eutrofe 

vassdrag. Et viktig tiltak for å hindre videre eksplosiv spredning av arten, vil være å minke 

næringstilførselen til vassdragene betydelig. Etablering av brede kantsoner, redusert pløying og 

gjødsling er nødvendige tiltak for å ta vare på stedegent biologisk mangfold langs mange av våre 

vassdrag.  

Planten bør bestanden slås regelmessig for å hindre spredning. Fordi frøformering er eneste aktuelle 

spredningsmåte for denne ettårige planten, er slått meget effektivt om det gjøres flere ganger i 

vekstsesongen og minst 3 år på rad. 

Det aller viktigste tiltaket er kanskje folkeopplysning; oppfordre folk til ikke å kjøpe eller så denne 

planten, fjerne den eller hindre spredning fra egen hage, og gjerne bidra med luking og slått for å 

hindre spredning på lokaliteter i eget nærmiljø (Hentet fra nettsiden til NIBIO).  
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Velkommen til landbrukskontoret på Grønt Fagsenter Hvam, eller ta kontakt med oss på telefon 
eller e-post.  

Spørsmål om administrasjon, ta kontakt med: 

Martin Carlson Oterholt                                                                                                                                     
Tlf. 63911004 – 98642570                                                                                                                      
martin.oterholt@nes-ak.kommune.no 

Spørsmål om forvaltning av skog, utmark, vilt, fisk m.m., ta kontakt med: 

Ståle Glad-Iversen 
Tlf. 63 91 12 25 - 93 02 84 35  
E-post: stale.glad-iversen@nes-ak.kommune.no  

Spørsmål om forvaltning av lovverket i jordbruket og forvaltning av de økonomiske virkemidlene i 
jordbruket, ta kontakt med: 

Lise Gravermoen 
Tlf. 63 91 12 27 - 48 25 20 37 
E-post: lise.gravermoen@nes-ak.kommune.no  

Maria Therese Hammer 
Tlf. 63 91 12 30  - 98 65 60 27  
E-post: maria.therese.hammer@nes-ak.kommune.no  

Pernille Aker 
Tlf. 63 91 12 29 – 92 63 35 34  
E-post: pernille.aker@nes-ak.kommune.no 

Nes kommune v/landbrukskontoret 
Besøksadresse: Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam. 
Postadresse: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes. E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no  

Besøk vår hjemmeside!  
 
Lykke til med innhøstinga!     

                                                                   
             

 

mailto:stale.glad-iversen@nes-ak.kommune.no
mailto:lise.gravermoen@nes-ak.kommune.no
mailto:maria.therese.hammer@nes-ak.kommune.no
mailto:pernille.aker@nes-ak.kommune.no
mailto:postmottak@nes-ak.kommune.no
https://www.nes-ak.kommune.no/Virksomhet/Landbruk2/
https://www.google.no/imgres?imgurl=https://farmordoris.files.wordpress.com/2013/07/solbild_web.jpg&imgrefurl=https://farmordoris.wordpress.com/&docid=ABRnRUZ_qKaIiM&tbnid=f2Kk1Z1KBAhD9M:&w=230&h=219&ved=0ahUKEwjLsfLpjJDMAhXGIJoKHcKMDlsQxiAIBigE&iact=c&ictx=1
https://www.google.no/search?biw=1600&bih=1119&tbm=isch&q=kornsorter+i+norge+bilder&revid=1183723455&sa=X&ved=0ahUKEwic3KyUj5DMAhUjJJoKHStgDPMQ1QIIIA
https://www.google.no/search?biw=1600&bih=1119&tbm=isch&q=potetplante&revid=1179846364&sa=X&ved=0ahUKEwi1huzOj5DMAhUoIJoKHZmsAb0Q1QIIGg

