
 

 

Nyhetsbrev februar 2021 

 

Vilt 

Miljødirektoratet mener det i år vil være mulig å gjennomføre skyteprøven for storviltjegere. Fritaket fra 

2020 videreføres ikke. 

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/skyteproven-for-storviltjegere-

gjennomfores-som-normalt/ 

 

Produksjonstilskudd 

Søknadsfrist for (del 1 av søknaden) produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 

15. mars 2021. Du kan søke fra og med 1. mars. Det er kun husdyrprodusenter som skal levere 

søknad. I søknaden skal du oppgi 

 Antall dyr foretaket disponerer 1. mars i søknadsåret, fordelt på dyreslag. 

 Antall livdyr av kylling og kalkun som har blitt solgt i søknadsåret 

 Hvis du slakter gris, kylling, kalkun, ender eller gjess i løpet av søknadsåret, må du krysse av 

for at Landbruksdirektoratet kan hente opplysninger fra Leveransedatabasen. 

 I tilegg må du svare på spørsmål om gjødslingsplan, sprøytejornal, driftssenter og 

driftsfelleskap under fanen «egenerkæring» og sjekke at opplysningene i fanen 

«grunnopplysninger» stemmer.  

Levere søknad etter søknadsfrist: 

- Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, 

fram til 29. mars. 

- Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, 

men tilskuddutbetalingen redusereres da med 1000 kr for hver dag fristen er overskredet. 

Det er viktig at du går inn i Altinn og sjekker om du har mottatt kvittering for levert søknad om 

produksjons- og avløsertilskudd.  

Søknadskjema via Altinn. 

Søkeveiledning for produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket  

Tilskudd til SMIL handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig 

jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensingen i jordbruket.   

Fristen for å søke i vår er 1. mars. Søknadskjema i Altinn. 

Kommunens tiltaksstrategi kan du lese her.  

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/skyteproven-for-storviltjegere-gjennomfores-som-normalt/
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/februar-2021/skyteproven-for-storviltjegere-gjennomfores-som-normalt/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil
https://www.halden.kommune.no/_f/p1/i241acccf-95e9-4747-bcb8-ab8216f72a6f/tiltaksstrategier-for-bruk-av-landbruksfagmidler-2020-til-2023.pdf
https://www.halden.kommune.no/_f/p1/i241acccf-95e9-4747-bcb8-ab8216f72a6f/tiltaksstrategier-for-bruk-av-landbruksfagmidler-2020-til-2023.pdf


Ved rapportering av SMIL-tiltaket og anmodning om utbetaling gjøres på Altinn. Rapporteringsskjema 

må legges ved.  

Bli med å plante trær langs vassdragene – mulighet for gratis planter. Haldenvassdragets vannområde 

ønsker å tilby gratis planter som svartor, bjørk og selje til bønder som ønsker å etablere 

kantvegetasjon mellom åker og vassdrag. Ordningen dekker utkjøringen, kokosplater som legges 

rundt planten for å hindre ugress og hønsenetting for å redusere skader fra vilt. Selve utplantingen kan 

dekkes via SMIL- midler. 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til 

drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for 

erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.Tilskudd til drenering av jordbruksjord, 

avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2000 kr per dekar. Ved annen 

grøfting kan det gis 30 kr per løpemeter grøft begrenset oppad til 2000 kr per dekar. 

Det er ingen spesiell søknadsfrist – søknader behandles fortløpende. Søknadskjema i Altinn.  

 

Brenning av hageavfall og søppel 

Det er lov å brenne tørt hageavfall som gress og kvist hele året på egen eiendom. Et annet alternativ 

er å bruke kompost. I følge Forurensningsloven er alt annet avfall forbudt å brenne. Avfall kan leveres 

til gjenvinningstasjonen på Rokke avfallsanlegg. 

Landbruksplast kan leveres vederlagsfritt til Rokke avfallsanlegg. 

 

Webinar 

Vil du vite mer om dyrking av fangvekster? Bli med på fangvekstskole i regi av NLR øst og Østfold 

Bondelag. Les mer her. Tid: 23.03.21 kl. 18.30 på Microsoft Teams. 

NLR øst tilbyr digitale kurs i autorisasjonskurs plantevern og gnagermidler.  

Østfold Bondelag inviterer til møte om rovdyr i forkant av beitesesongen innen skadeforebyggende 

arbeid onsdag 3. mars kl. 19.00 på Microsoft Teams. Les mer her.  

Informasjonsmøte – hvordan organiserer vi oss for å løse konfliktene med gjess i Østfold? Møtet 

avholdes 2. mars kl. 18.30 på Microsoft Teams. Les mer her. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/lenker/agros/_attachment/78860?_ts=1712ce52d08
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.halden.kommune.no/tjenester/miljo-og-teknisk/renovasjon/rokke-avfallsanlegg-2/
https://ost.nlr.no/kalender/fangvekstskolen-14/
https://ost.nlr.no/
https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/hva-med-rovdyr-mote-for-beitesesongen
https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/informasjonsmote-hvordan-lose-gaseproblemet

