
 

 

 

Nyhetsbrev april 2020 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt ut SMS og e-post til alle bønder i vår region med viktig 

informasjon i forbindelse med Korona-pandemien. Blant annet om arbeidshjelp, avløsning ved 

sykdom og informasjon fra Mattilsynet. Les her. 

Bondelaget har opprettet en side – spørsmål og svar om koronaviruset.  

Nettsidene blir kontinuerlig oppdatert og er fortsatt aktuelt. 

 

Avlingsskadeerstatning – ordningen utvides  

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at 

den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Endringen i 

avlingsskadeordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker, og årsaken til den manglende 

innhøstingen må kunne knyttes til restriksjoner i flyten av arbeidskraft som følge av korona-

pandemien. Les mer på Regjeringens nettside.  

 

Regionalt miljøtilskudd 2020   

Fylkesmannen sender ut «Før våronna» -brosjyre om RMP til alle som har søkt PT i 2019. Du finner 

«Før-våronna» brosjyren på Fylkesmannen sin nettside.   

Halden har hatt miljøkrav i flere år og dette er godt innarbeidet. Selv om man ikke søker RMP -

tilskudd gjelder fortsatt miljøkravene. Om du ikke følger miljøkravene, kan du få et trekk i 

produksjonstilskuddet. 

Er du usikker på om kravene gjelder på din gård - se kart på nettsiden til Fylkesmannen. 

De regionale miljøkravene er under revidering. Nye krav og virkeområder vil bli klare til 

vekstsesongen 2021. De eksisterende regionale miljøkravene gjelder vekstsesongen 2020. 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak  

Fristen til å søke tilskudd til spesielle miljøtilskudd er i vår 1. mai. Til høsten er fristen 1. september. 

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. Søk her via Altinn. 

https://fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/03/viktig-informasjon-til-deg-som-er-bonde-i-oslo-og-viken/
https://fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/03/viktig-informasjon-til-deg-som-er-bonde-i-oslo-og-viken/
https://www.bondelaget.no/tema/koronavirus/sporsmal-og-svar/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-risikoavlastning-for-grontprodusentene/id2696696/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2020/04/det-er-varonntid--brosjyre-om-miljotiltak-pa-garden/
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/


Tilskudd til drenering av jordbruksjord  

Søk via Altinn. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord. 

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 kroner per dekar. Se mer på landbruksdirektoratet sine nettsider. Husk å legge ved kart med 

grøfteskisse i søknaden og gamle grøftekart hvis man har. 

 

Ajourføring av jordsmonnkart i Halden kommune 

NIBIO vil fra 20. april til 15. mai oppsøke deler av jordbruksarealet i kommunen og kartleggingen vil 

foregå på fylldyrka og overflatedyrka areal. Feltarbeiderne fra NIBIO er utstyrt med jordbor og felt-PC 

og ikledd gule refleksvester for å være lett synlige i jordbrukslandskapet. NIBIO tar den pågående 

Koronapandemien på største alvor, og følger til enhver tid de retningslinjer og bestemmelser som de 

statlige og lokale myndighetene setter. 

 

Ekstraordinært plantetilskudd i skogbruket våren 2020 

Det er lagt ut på høring en midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 
2020. Ordningen har som formål å dekke merkostnader ved lav tilgang på faglært arbeidskraft. 
Forslaget har høringsfrist 14. april, og vi er i prosess med sentrale myndigheter på hvordan ordningen 
skal innrettes og følges opp. Vi sender ut informasjon om ordningen til kommunene og skogeiere når 
denne er klar.   

Resultat elgjakta 2019 

Kvoten for elgjakta 2019 var på 219 dyr. Av disse ble det felt til sammen 145 dyr, som gir en 
fellingsprosent på 66 for hele Halden. 

Fordeling på felte dyr: 

                               Kalv                       Ungdyr                Voksen                Sum 

Hann                     14                             50                            20                         84 

Hunn                    15                             33                            13                         61 

Sum                      29                             83                            33                       145 
 
 

 

Kurs 

Vi viser til Norsk landbruksrådgivning sine nettsider. NLR inviterer til blant annet et digitalt 

informasjonsmøte om soner for pollinerende insekter mandag 20. april kl. 09.00. 

Fylkesmannen på Facebook - følg Fylkesmannen på Viken-bonden. Her legger Fylkesmannen ut mer 

og aktuell informasjon om så mangt i Viken-landbruket. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---skogplanting/id2696888/?expand=horingsbrev
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---skogplanting/id2696888/?expand=horingsbrev
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/vaaronnmoeter-paa-nett/

