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Informasjon til jord- og skogbrukere i Nes 
Nyhetsbrev fra Landbrukskontoret       Nr. 6 - 2017 

Velkommen til kurs/bistand for å søke elektronisk – 12. oktober 
Nes kommune v/Landbrukskontoret inviterer de som søker produksjonstilskudd og RMP til 
kurs/bistand i forbindelse med å søke elektronisk. Ta med påloggingsverktøy til Altinn (bankID, 
MinID eller tilsvarende). Kurset er i datarommet i kjelleren på Nes bo og behandlingssenter på 
Runni, inngang i enden av bygget. 
Tid og sted: Torsdag 12.oktober kl.17.00 – 19.00. Nes bo og servicesenter på Runni.  
Påmelding innen 10. oktober til Landbrukskontoret: 
 e-post: lise.gravermoen@nes-ak.kommune.no eller tlf. 639 11 227 

 
Produksjonstilskudd i jordbruket - Søknadsfrist 15. oktober 
Vi oppfordrer alle til å forsøke å levere den elektroniske søknaden selv. Søk elektronisk med 
innlogging via Altinn. Sjekk i god tid at du har nødvendige tilganger til å søke. 
                                                                                                                                                      . 
Noen av dataene dine kontrolleres underveis når du fyller ut søknadsskjemaet: For eksempel vil 
det komme en advarsel om feil om du søker på mer areal enn eiendommen har registrert i 
gårdskart. Du vil også få en advarsel dersom flere søkere på samme eiendom, og dere til 
sammen søker på mer areal enn det eiendommen er registrert med. Om du har feil i søknaden 
må du likevel levere den innen søknadsfristen 15. oktober, men du bør passe på å rette 
eventuelle feil i søknaden innen endringsfristen (29.oktober 2017). Feil i søknaden kan føre til 
avkorting av tilskudd.  
Les mer om det nye systemet på Landbruksdirektoratet sine nettsider 
 

Regionalt miljøtilskudd (RMP) - Søknadsfrist 20. oktober 
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via altinn. Det elektroniske søknadsskjemaet støtter 
dessverre ikke utfylling med nettbrett. Det er ikke endringer i RMP ordningene fra i fjor - Nes 
ligger i prioritert område.  
 
Her får du veiledning til å søke elektronisk 
Les veilederen for RMP 2017 
Les mer om ordningen på nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (her finner du foreløpige 
tilskuddssatser)  
 
Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål, eller kom innom for hjelp til utfylling av 
søknad. Husk å ta med «MinID» eller bankID for innlogging.  
 
De foreløpige tilskuddssatsene for ingen/utsatt jordarbeiding i Nes (prioritert område): 

Erosjonsklasse 1 0 kr/daa 

Erosjonsklasse 2 100 kr/daa 

Erosjonsklasse 3 160 kr/daa 

Erosjonsklasse 4 190 kr/daa 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
Det er fortsatt midler til drenering. Du kan søke tilskudd til drenering av jordbruksareal som er 
tidligere grøftet eller planert. Du kan lese mer om tilskuddssatser og finne søknadsskjema på 
nettsiden til Landbruksdirektoratet.  
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Gjødslingsplan og jordprøver  
Alle landbruksforetak skal utarbeide gjødslingsplan før hver vekstsesong. Gjødslingsplanen skal 
omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Gjødslingsplanen skal baseres på 
representative jordprøver som ikke er eldre enn 8 år. Gjødslingsplanen skal inneholde en 
kartskisse som tydelig viser skifteinndelingen. Jordprøvebor kan lånes på Landbrukskontoret. 

Miljøråd  
Vannområde Øyern arrangerer miljøråd for gårdbrukere langs Drågga og Sagstuåa: 
Oppstartsmøte 10.oktober kl.19.00 på Grønt fagsenter, Hvam 
 
Vannområde Hurdalvassdraget/Vorma arrangerer miljøråd for gårdbrukere langs Vorma.  
Befaringer ute avsluttes med servering på kjøkkenbordet. 
Torsdag 12. oktober kl.17.00 – 19.00 Pål Walstad, Nedre Walstad, dreneringer fra jordet 
Mandag 16. oktober kl.17.00 – 19.00 Rut Kristine Olberg Tærud, ett år etter nydyrking, Fenstad  
Tirsdag  17. oktober kl.17.00 -  19.00  Olav A. Kvarme,  grasdekte vannveger Jellumv.52 
Innledere Jan Stabbetorp og Terje Fossen Hellesjø 

Levende Matjord 9. november 
Gode forhold for livet i jorda er viktig for avlingene våre. 
Foredragsholder: Øystein Haugerud, Fylkesagronom i jord- og plantekultur,  
                            Fylkesmannen i Buskerud 
Sted:                    Folvell gård, Årnes 
Tidspunkt:     9.november kl.19.00 
Arrangører:          Nes Landbrukslag, Norsk Landbruksrådgiving Øst, Hvam vgs og 
                            Landbrukskontoret i Nes 
Alle velkommen – god servering – ingen påmelding 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nes kommune v/ Landbrukskontoret 

 

https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/landbrukskontoret/

