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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 ledig kapasitet for veiledning i tiden 
fremover og kan treffes på tlf. 95 04 04 38 eller e-post: haavard@skogselskapet.no 

Skogfond 
Nes kommune oppfordrer fortsatt skogeiere til å registrere sine utbetalingskrav elektronisk på 
Landbruksdirektoratets nettsider. Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske 
tjenesten Se din skogfondkonto.  Brukerveiledning finner du her. 

Seminar om bruk av solenergi fra tak/vegger 
Tid: Tirsdag 20.juni kl.19.00 
Sted: Birthe og Hans Arild Grøndahl, Grøndalsvegen 17, Auli 
Egen invitasjon er vedlagt. 

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2017 
Har du starta ei vellykka bedrift eller næring med basis i landbrukets og bygdenes ressurser? Da 
kan du vinne 300 000 kroner. Les mer om vurderingskriteriene og meld deg som kandidat her 
innan 20.08.2017.  

Mange gode søknader til Innovasjon Norge 
De 3 siste årene har vi til sammen hatt 35 søknader fra Nes til Innovasjon Norge. Det har blitt 
søkt om støtte til å gjennomføre innvesteringer for til sammen kr 105 724 000,-  
31 søkere har blitt tilbudt støtte fra Innovasjon Norge. Tilskuddsprosenten varierer mellom 
tiltakene, men i gjennomsnitt har søkerne fått tilsagn på 11 % av godkjent kostnadsoverslag. 
Investeringene gir gode ringvirkninger i hele lokalsamfunnet.  
 
Frist for å søke IBU-midler på tradisjonelt landbruk er 1.desember. Vi anbefaler å starte 
planleggingen i god tid før søknadsfristen. Når det gjelder tilleggsnæring landbruk, ideavklaring 
kan det søkes hele året. Søknadsskjema finner du på 
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/ 
 
Vi anbefaler også å lese Fylkesmannens føringer for bruk av midler til landbruksbasert 
næringsutvikling. 

Arealkartene blir oppdatert  
Det pågår periodisk ajourhold av arealkartene på grunnlag av flyfoto fra 2016. Det er NIBIO som 
utfører dette arbeidet. Mer informasjon om videre oppfølging av kartene kommer etter sommeren. 

Autorisasjonsbevis for håndtering og bruk av plantevernmidler 
Dersom du har tatt eksamen på Grønt fagsenter Hvam og ikke har mottatt atorisasjonsbeviset så 
ber vi om at du tar kontakt med oss på landbrukskontoret. Dette skyldes at 
autorisasjonsregisteret var utsatt for hacking, og en del eksamener da ble borte fra systemet.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=300&ServiceCode=3433&Oselect=true&M=SP
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Nyheter/bedriftsutviklingsprisen-i-landbruket-2017/
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Nyheter/bedriftsutviklingsprisen-i-landbruket-2017/pamelding/
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Nyheter/bedriftsutviklingsprisen-i-landbruket-2017/pamelding/
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Naringsutvikling/
http://www.skogoglandskap.no/temaer/periodisk_ajourhold_av_ar5


 

 

Utbetaling av produksjonstilskudd 7. juni 
Du finner tilskuddsbrevet i «min meldingsboks» i Altinn. Pengene vil normalt være på konto innen 
9. juni. Noen søknader har blitt stoppet maskinelt, og vil behandles fortløpende i løpet av juni.  
Les mer om utbetalingen hos Landbruksdirektoratet 

Matfestivalen «Brød & sirkus» 21.- 23.sept. på Årnes 
Næringsseminaret, nå med vekt på korn, arrangeres torsdag 21.sept. 

https://nb-no.facebook.com/MatfestivalenBrodCirkus 

Interessert i å starte med økologisk stikkelsbær, rips eller solbærproduksjon?  
Da kan dette være et kurs for deg - 11. juli i Lier. Kurset er åpent for alle som vil dyrke solbær, 
rips og stikkelsbær for salg.  
Påmelding og mer info her 

Studietur om økologisk grønnsaksdyrking 6.-7.september 
Reisen går til Nord-Tyskland og fire ulike økologiske og biodynamiske, allsidige 
grønnsaksprodusenter. Målgruppen for studieturen er økologiske grønnsaksdyrkere og gartnere i 
andelslandbruk. Les mer   

Ferieavvikling ved Landbrukskontoret i juli 
Landbrukskontoret vil ha redusert bemanning i juli, og vi vil kun ta i mot besøkende etter avtale.  
Vi ber om at dere ringer via servicetorget (tlf: 63 91 10 00), slik at dere blir satt over til den som er til 
stede. 
 
 
 
Med ønske om en god sommer fra 

 
Nes kommune v/ Landbrukskontoret 
 
 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/3-4-milliarder-kroner-betales-ut-til-norske-b%C3%B8nder
https://nb-no.facebook.com/MatfestivalenBrodCirkus
http://fylkesmannen.us8.list-manage.com/track/click?u=b1ad71c79c25ae06139ca2357&id=cb2b1d6b9c&e=be2c95b7c1
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Nyheter-fra-landbruk-og-mat/Studietur-om-okologisk-gronnsaksdyrking-6-7september/
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/landbrukskontoret/

