
 

 

 

 

Nyhetsbrev oktober 2020 

 

Skogbruk 

Nå er det på tide å planlegge vinterarbeidet i skogen. En fin måte å bli kjent i egen skog er å 
ta med seg ryddesaga og gjøre litt ungskogpleie. Løvet er borte og marka er bar. Det gis 35% 
støtte til ungskogpleie i tillegg til at skogfond m/skattefordel kan brukes.  
 
Vi vil også minne om viktigheten av å følge med på granbestandene i år, både nyplantinger 
og gammelskog. Se etter tørrgraner og angrep av barkebiller i gammelskogen, og angrep av 
gransnutebiller i plantefeltene. Det gis tilskudd til suppleringsplanting (20%) og til 
markberedning (150 kr/daa).  
 

Skogfond 

 Skogeiere på Idd må huske å sende inn refusjonskrav for kjøp av ny skogbruksplan. 
Det er gitt tilskudd til planen, og midlene må tas ut før årsskiftet. 

 Nå nærmer det seg årsskiftet og i midten av desember stenges det for 
skogfondsutbetalinger. Det er derfor viktig å melde inn tiltak som kan dekkes over 
skogfondet så snart som mulig, inne 1. desember. Husk å legge ved kvitteringer og å 
merke av bestandsnummer der tiltaket er gjennomført! Skriv også opp arealet i fall 
det ikke er snakk om hele bestanden. Link til skjema: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema 

 Bruk Altinn til å legge inn utbetalingsanmodninger fra skogfondet. Samme inngang 
som ved søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Ta kontakt i fall det ikke 
fungerer. 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/ 

 Husk på Edel-samlinga i Aremark førstkommende lørdag - https://www.glommen-
mjosen.no/om-oss/motekalender/havass-inviterer-til-edel-skogdag/ 

 
Vilt 

Elgjakta er godt i gang, mange jaktfelt er ferdige med jakta. Bestandsplanperioden går mot 
slutten og bestandsplanene skal rulleres til neste år. Husk at det kun er mulig å overføre et 
begrenset antall dyr mellom år, og da er det ikke mulig å «samle opp» dyr som overføres fra 
flere år tilbake. 
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Produksjons- og regionalt miljøtilskudd 

For søknadsåret 2020 har kommunen mottatt 186 søknader til produksjonstilskudd og 129 

søknader til regionalt miljøtilskudd. Det er et krav at forvaltningen skal kontrollere 10 % av 

søknadene til produksjonstilskudd og 5 % av søknadene til regionalt miljøtilskudd. 

Kommunen vil ta kontakt med den enkelte søker. Ved stedlig kontroll vil kommunen ivareta 

til enhver tid gjeldene smittevernregler. 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord og utbetalingsanmodning  

Fristen er 15. november for å søke tilskudd til drenering og sende inn anmodning om 

utbetaling for både SMIL - midler og drenering for året 2020 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 kr per dekar. Se mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.  

Digital utbetalings anmodning for søkere i Altinn er tilgjengelig for tilskudd til drenering og 

spesielle miljøtiltak i jordbruket. Skjemaene under er obligatoriske å legge ved 

anmodningen. For tilskudd til drenering, må også grøftekart legges ved. 

Rapport for tilskudd til engangs/-investeringstiltak (SMIL) 

Rapport for tilskudd til drenering. 

 

Ingen SMIL-midler igjen for året 2020. 

Per dags dato er potten tom for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Fristen for å 

søke midler i 2021 er 1.mars og 1.september. 

 

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. Vi bistår også med å sette opp 

gjødselplan. Eurofins henter prøver følgende datoer: 10.11, 24.11, 08.12 

Jordprøvene må være hos oss senest to arbeidsdager før hentedato. 
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791/%C2%A73#ￂﾧ3


 

Innovasjon Norge – investeringstilskudd 

Innovasjon Norge har hatt en rekordstor etterspørsel etter landbruksmidler i år. Innovasjon 

Norge tar igjen imot søknader fra 01.01.2021 og søknadene behandles fortløpende. Vær 

derfor tidlig ute med din søknad! Les mer på Innovasjon Norge sine nettsider. 

 

Støtteordning til tiltak i ulvesonen 

Halden kommune har mottatt i underkant av 1 million kroner til konfliktdempende tiltak i 

ulvesonen. Søknadsfristen er fortløpende. Se mer på kommunens nettside for hvilke tiltak 

kommunen prioriterer. Søknad med hvilket tiltak og hvordan det skal utføres, samt et 

kostnadsoverslag, kan sendes til postmottak@halden.kommune.no 

 

Klimasmart landbrukskalkulator er lansert 

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over muligheter for 

klimagasskutt og økt opptak av karbon på gårdsnivå. Først ut er for kumelk-, gris- og 

kornprodusenter. Sjekk ut mer på klimasmartlandbruk.no 

 

Kurs om solenergi på gård  

Energi-interesserte gårdbrukere har mulighet til å gå på kurs i solenergi i regi av Norges Vel. 

Kurset handler bl.a. om tekniske løsninger, dimensjonering, støtteordninger og viktige 

faktorer med tanke på lønnsomhet. Se mer her. Det skal være flere kurs i november. 

 

 

 

 

 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/St%c3%b8tteordning-til-tiltak-i-ulvesonen.aspx
mailto:postmottak@halden.kommune.no
http://www.klimasmartlandbruk.no/
https://www.norgesvel.no/aktuelt/hostens-kurs-om-solenergi-pa-garden

