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Informasjon til jord- og skogbrukere i Nes 
Nyhetsbrev fra Landbrukskontoret       Nr.1 - 2017 

Søk om produksjonstilskudd og avløsertilskudd innen 20. januar 
Du kan levere søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid fra og 
med 1. januar (registreringsdatoen). Søknadsfristen er 20. januar 2017. Skal du søke om 
avløsertilskudd for første gang eller trenger du hjelp med å søke, må du ta kontakt med oss i god 
tid før søknadsfristen. 
Her finner du regelverk og veiledning til søknaden. 
Gå til søknadsskjema 

Prosjekt økt aktivitet i Nes skogen 2017 - 2020 
Dette er ett treårig prosjekt med målsetning å øke aktiviteten innenfor skogbruket i kommunen. 
Det er opprettet en prosjektgruppe med representanter fra Nes Skogeierlag, Skogselskapet i Oslo 
og Akershus og Nes kommune. Prosjektet går ut på å tilby gratis veiledning til skogeiere gjennom 
Skogselskapet i Oslo og Akershus.  
 
Kontakt Håvard Midskogen i Skogselskapet i Oslo og Akershus for veiledning på tlf. 95 04 04 38 
eller mail; haavard@skogselskapet.no 

Årsoppgave skogfond 
Årsoppgave for skogfond blir sendt ut medio januar. Det sendes kun ut årsoppgave over 
skogfondskontoer med bevegelse i 2016. 

Søke om midler til økologiske prosjekter? 
Fylkesmannen lyser ut midler til prosjekter som bidrar til å øke produksjonen av økologisk korn, 
kjøtt og grønnsaker. Søknadsfrist: 15.februar. 
Les mer om prioriterte områder, hvem som kan søke og hvordan på fylkesmannens  nettsider.  

Tilskudd fra Klima og miljøprogrammet - søknadsfrist 15. februar 
Klima- og miljøprogrammet kan støtte prosjekter i landbruket som bidrar til bedre klima og miljø,  
for eksempel  informasjonsmøter, forsøksvirksomhet og rådgivning.  
Les mer på fylkesmannens nettsider 

Autorisasjons-kurs plantevern 
Det blir holdt kurs i februar og mars. Frister for påmelding er 1. februar for fornyingskurs og 15. 
februar for førstegangskurs. 
Les mer på siden til Hvam vgs. 
Mattilsynets side om nettbasert fornyingskurs 

Utbetaling av tilskudd i februar 
Produksjonstilskudd etter søknadsomgangen august 2016 blir betalt ut 8. februar 2017. 
RMP utbetaling vil skje onsdag 22. februar 2017. Tilskuddsbrevene finner du i innboksen til 
foretaket ditt «min meldingsboks» i Altinn, brevene blir ikke sendt ut på papir.  
Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok tilskuddsbrevet. 

Bruk riktig postadresse til landbrukskontoret 
Postadressen vår er postboks 114, 2151 Årnes. Du kan også sende e-post til: 
postmottak@nes-ak.kommune.no 
Ikke send post til vår besøksadresse på Grønt Fagsenter Hvam. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/produksjonstilskudd/
mailto:haavard@skogselskapet.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1cP4xC-00023r-5C&i=57e1b682&c=s03Q7eNPbTjLQ0JAxEOQ9-o02Opdmkfu75mzB0vjhmpTkBkQa341sSwGXYAc_5eTWYXXcHmqyfE_PE36-Y2BHOQNL2Od-8Z0uDiITin7_hpMELxYEfYRneTMPHV6zqFGO3PQPf0gc6wyw04rn02wBAB3Jvc0AwxG76s1QNQk3_F0S_8FBHhkVzJUd3POgs5qJL8A1-mHWrLvXCE7Uv6FgB7tWfDjMIJnqrDMR-O0l06LeVbTu1CZqbNGMlM6kQvrXe8H-mM9F_bjVlJvm0Xn-3e7ZHoXrS4AiWGm_umBWsNeTZugOgXQJb9Dv2DoviSG
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1cP4xC-00023r-5C&i=57e1b682&c=7mjUzgRlqfL8r82HCsuv__1Z8d5aIObeUtNkLkLkv1vQfSpw3Zdn7tW1ZcUSwvzwdQ3amRd-Bg1xBGWHOPPKcSsSOzJA-Vs9Xyf-zzvWPB_J67LeNtDprl1rMBDkBIAr7KovatjqvQfNYPUsbR8SZ0Eapq-uHlw8zNcra29UKxxIQrEriG-WQue1ktbvOhmraL7xdsp5L7IzWbg-LBCp56Pq8oJDn1pkUp6WaVYlLCTy14zkXjL0gm6bz6KFwX51k-VAg0G1y8yi7JXGT-glWSs32sZYEyOcuoSe65PhDxYCZ86arASP3AC4uQOr1dokFcP18W8vvRPt3c_PhTXY5Qa6ODNhrdVBTWxuT9m2Y-w
http://www.hvam.vgs.no/Utdanningsprogram/For%20voksne/Korte%20fagkurs/Autorisasjonskurs%20plantevern/
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_plantevernmidler/nettbasert_kurs_for_fornying_av_plantevernmiddelautorisasjon.17253
mailto:postmottak@nes-ak.kommune.no


 

 

 
 
Med vennlig hilsen 
Nes kommune v/ Landbrukskontoret 
 
 

 

https://www.nes-ak.kommune.no/Virksomhet/Landbruk2/Landbrukskontoret/

