Nyhetsbrev november 2019
Landbrukskontoret gratulerer bøndene på Sønstegård med et nytt flott grisehus. Vi ønsker dere lykke
til! 😊

Produksjon og regionalt miljøtilskudd - Søknader til produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd
har kommunen mottatt henholdvis 191 og 133. PT-søknadene holder seg stabilt men RMP har hatt en
økning fra 2018 med 28 søknader. Utbetalingen for RMP tilskudd er 12. mars og for PT er 19. februar.
Landbrukskontoret er i gang med kontroller. Det er krav til forvaltningen at minst 5 % av RMP
søknadene og 10 % av PT søknadene kontrolleres. Landbrukskontoret tar kontakt med den enkelte.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Søk via Altinn. Formålet med ordningen er å gi 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.

Tilskudd til konfliktdempende tiltak i ulverevir - søknadsfrist fortløpende. Det er fortsatt mulig å
søke midler, både privatpersoner, næingsdrivende og organisasjoner. Se mer på kommunens nettside
for hvilke følgende tiltak kommunen prioriterer. Søknad kan sendes til
postmottak@halden.kommune.no

Jordanalyser - Høsten er en fin tid til å ta jordprøver. Det er krav om godkjente jordprøver som
grunnlag for gjødslingsplan, (forskrift om gjødslingsplanlegging). Prøvene skal være representative og
ikke eldre enn 8 år. Mangel kan føre til trekk i produksjonstilskuddet. Vi har prøveesker og
bestillingskjemaer på landbrukskontoret, og jordbor til utlån.
Eurofins har organisert henting av jordprøver ut over høsten. Følgende datoer er: 13.11 og 27.11.
Har du jordprøver gi oss beskjed senest 2 dager før hentedato.

Landbruksplast – Innlevering av landbruksplast er gratis på Rokke avfallsannlegg. Tlf.nr til Rokke
avfallsannlegg er 69193315.

Grønn gjødsel i Rakkestad er vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Østfold 2019. Les
mer om prisvinneren og Innovasjon Norges omtale av prisvinneren på Fylkesmannen sine nettsider.

Kurs/Seminarer
Seminar om fossilfrie korntørker 19. november - Klimasmart Landbruk Østfold og Kornprogrammet
Østfold og Akershus inviterer til fagdag om fossile korntørker og lagring av korn. Les mer på
Fylkesmannen sine nettsider..
Åpent møte om lokale fôrressurser 25. november av Landbruket økoløft. Hvordan kan vi lykkes
med økologisk oljefrø- og proteinvekster som raps og åkerbønner? Se mer info om fagmøtet her.
Sjekk nettsiden til NLR øst for ulike kurs, blant annet autorisasjonskurs gnagermidler, kornskolen og
fagdag om fangvekster og jordhelsetiltak.
Fagseminar om karbonlagring i jord 20. november - Seminaret tar for seg karbonlagring i jord i
åpent lavland og naturbeitemark. Statistisk sentralbyrå med flere vil presentere resultater fra flere
forskningsprosjekter i Norge, Sverige og Island. Program og informasjon om påmelding finner du
her.
Gris i `19: 21.- 22. november på Thon Hotel Oslo Airport. Her kan man treffe aktører og
utstyrleverandører til en fagprat. Påmelding innen 10. nov. Les mer her.
Bedre Landbruk: 22.-24. november, Norges varemesse Lillestrøm. Gratis inngang. Les mer her.
Fylkesmannen på Facebook - følg Fylkesmannen på Viken-bonden. Her legger Fylkesmannen ut
mer og aktuell informasjon om så mangt i Viken-landbruket.

Vennlig hilsen landbrukskontoret

