Nyhetsbrev august 2019
Produksjonstilskudd – søknadsfrist 15 oktober, – Søknadsomgang fra 1. oktober for
husdyrprodusenter, foretak med planteproduksjon og foretak med bikuber. Søk via Altinn. Se mer om
produksjonstilskudd på på nettsiden til Landbruksdirektoratet..

Regionalt miljøtilskudd – søknadsomgangen er åpen - søknadsfrist 15. oktober. Søk her. Veileder
og annet nyttig info finnner du på Fylkesmannen sine nettsider. I søknadsomgangen 2019 (med
utbetaling i 2020) blir det ikke mulig å importere tiltak fra tidligere år. Alle tiltak må tegnes på nytt dette
første året med nytt RMP Oslo og Viken. Brukerveiledning for søker på nettsiden til
Landbruksdirektoratet.
Kartgrunnlaget – før søknadsomgangen 2019-2020 kan det være lurt å gå inn på gårdskartet, og
sjekke om eiendommene dere eier og eventuell leiejord kommer opp ved søk på gårds og
bruksnummer. Er alt riktig skal alle eiendommer du eier komme opp når du skriver inn et av
matrikkelnummerene.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – søknadsfrist 1. oktober. Søk via Altinn.
Det er fortsatt midler igjen til å søke SMIL. Formålet med disse midlene er å ivareta natur- og
kulturminneverdiene i kulturlandskapene i jordbruket. Samt redusere forurensingen fra jordbruket, ut
over det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Det er kommunen som prioriterer og innvilger
tilskuddene, med utgangspunkt i kommunens tiltakstrategi. Se tiltaksstrategi på kommunens
hjemmeside.

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 kromer per løpemeter grøft begrenset oppad til 2000 kroner per
dekar. Se mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Tilskudd til konfliktdempende tiltak i ulverevir - søknadsfrist fortløpende.
Halden kommune har fått tildelt midler fra Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med ulverevir.
I arbeidet med kriteriene har kommunen etterstrebet å finne tiltak som kan være positive for de som
bor og bruker de berørte områdene, og bidra til at ulvereviret ikke begrenser den generelle bruken av
skog og utmark til rekreasjon. Privatpersoner, næringsdrivende og organisasjoner kan søke om støtte.
Se 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, (se 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. Vi bistår også med å sette opp
gjødselplan. Eurofins har organisert henting av jordprøver ut over høsten. Datoer vil bli annonsert
senere.
Plantevernmidler - Mattilsynet varsler tilsyn med bruk av plantevernmidler hos produsenter av korn,
poteter og frukt fra mai til november 2019 i hele landet. De påpeker at riktig bruk av plantevernmidler
er viktig for å redusere helse- og miljørisiko. På tilsynet blir det spørsmål om autorisasjonsbevis til den
som gjennomfører sprøytearbeidet, funksjonstest av sprøyte, kunnskap om prinsippene for å føre
plantevernjournal, oppbevaring av plantevernmidler og rengjøring. NLR har utarbeidet en mal til
plantevernjournal som kan benyttes, se her. Det er også et krav i produksjonstilskuddet at det føres

journal over plantevernmidler som blir brukt.
Åpen gård i Halden sentrum 25. august regi av Berg Bondelag. Finn din åpen gård arrangement her.

Andre aktelle kurs/samlinger:

Kursoversikt Norsk Landbruksrådgiving
Dyrsku`n i Seljord 13-15 september

Med vennlig hilsen miljø og landbruk i Halden kommune.

