Nyhetsbrev mai 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.

Her følger nyheter om koronasituasjonen i skogbruket:

Les nyhetssaken på Fylkesmannen sin nettside.

Nytt om regionalt miljøtilskudd
Etter jordbruksforhandlingene og Landbruksdirektoratet sine justeringer i den nasjonale instruksen
gjør at det det blir noe endringer som påvirker miljøvirkemidlene i Oslo og Viken. Det nye er:
Fangvekster- nå også til korn etter høsting
Landbruksdirektoratet har i år åpnet for muligheten til å gi tilskudd til etablering av fangvekster også etter tidlig høsting av korn. Arealet kan sås med direktesåmaskin.
Mais – fangvekster og ugrasbekjempelse
Det kan gis tilskudd til fangvekster i mais på lik linje som i korn i ordningen «Fangvekst som
underkultur». Fangvekster i mais kan etableres ved f.eks. ugrasharving.
Det kan gis tilskudd for mais som er ugrasharvet og/eller radrenset. Begge deler omsøkes under
ordningen etter § 28, «Ugrasharving i åker».
Det kan ikke gis tilskudd til «Ingen jordarbeiding om høsten» for mais.
Vilkårene for etablering av fangvekst er at: arealet skal ikke jordarbeides før 1. mars, fangvekstene er
godt etablert om høsten, fangveksten er ikke hovedvekst året etter at den er sådd og det ikke er
sprøytet med plantevernmidler eller gjødslet om høsten.

Ingen jordarbeiding nær vassdrag
Å ikke utføre jordarbeiding på flomutsatt og vassdragsnært areal er viktige tiltak for å unngå erosjon
og avrenning til sårbare vann. Dersom du søker på «Ingen jordarbeiding om høsten» eller
«Direktesåing», og arealet ligger nærmere vann og vassdrag enn 50 meter, kan du søke om tilskudd
til «Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer» (§ 19).

Tilskudd til soner for pollinerende insekter
Egen blomsterstripe for pollinerende insekter. Bredde skal være minimum 2 meter. Stripene skal
etableres med innbyrdes god avstand, og fortrinnsvis på skrinne deler av jordbruksarealet. Foreløpig
sats kr 10,- pr meter.
Eller
Blomsterstriper kombinert med grasdekte vannveier og grasstriper i åker og grasdekt kantsone i åker.
Gras og pollinatorvennlig frøblanding sås samtidig, slik at du får gras og blomster i hele den etablerte
sonen. Stripen må da tilsvare bredden på grasdekt vannvei, grasstripe eller kantsone i åker. Foreløpig
sats kr 5,- pr meter, i tillegg til tilskudd for grasdekt kantsone/vannvei.
Tilskuddet gis på fulldyrka mark under marin grense.
Dersom du allerede har en etablert sone for pollinerende insekter kan du få tilskudd for å skjøtte
denne.
Les mer om ulike skjøtselsråd og ulike frøblandinger hos Fylkesmannen.

I år åpner søknadsfristen 15. september til 15. oktober. Det er på grunn av oppdateringer av
kartgrunnlaget. RMP- veileder vil bli utgitt i løpet av juni.
Import-funksjonen i RMP-kart er aktivert fra og med søknadsomgangen 2020. Det gjør det mulig for
deg å kopiere fjorårets godkjente areal inn i årets søknad.
Antall «trekkdager» etter søknadsfristen reduseres til 14 dager. Det vil si at for sent levert søknad
medfører at det tildelte tilskuddet vil bli redusert med 1 000 kroner per dag etter fristens utløp,
opptil 14 dager. Søknad levert etter 29. oktober vil bli avvist, med mindre du har søkt om og fått
innvilget dispensasjon fra fristen.

Miljøkrav
Husk de regionale miljøkravene. Miljøkrav gjelder uansett om du søker regionale miljøtilskudd
(RMP) eller ikke. Se kart som viser hvor det er regionale miljøkrav.
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 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.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge melder om de har hatt en stor pågang med søknader i vår og at IBU-rammen er
derfor tom for året 2020. Innovasjon Norge avventer derimot tilbakemelding fra
Landbruksdirektoratet om eventuell tilleggsbevilgning.

Levering av plast og hageavfall

Levering av plast til Rokke avfallsanlegg er vederlagsfritt. Ved egen pressing av plast trenger man ikke
å fjerne båndene rundt plastballen før levering. Åpningstider: mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 07.0015.00, torsdag 07.00-19.30. Lørdag: stengt.
Alle har et ansvar å hindre spredning av fremmede arter i naturen i følge naturmangfoldloven. For å
hindre at fremmede hageplanter spres i naturen er det viktig å levere avfall til hageavfallsmottak i
kommunen. Lær deg hvilke planter som utgjør en trussel. Ikke plant ut særlig aggressive og skadelige

prydplanter. Ikke ta med planter fra utlandet. Det er i hovedsak forbudt. Bli med å kartlegge
problemarter gjennom www.artsobservasjoner.no.
Grundig rengjøring av maskiner og utstyr mellom eiendommer er et generelt og viktig tiltak for å
hindre spredning av fremmede, skadelige planter.

Fylkesmannen på Facebook - følg Fylkesmannen på Viken-bonden. Her legger Fylkesmannen ut
mer og aktuell informasjon om så mangt i Viken-landbruket.

