Nyhetsbrev august 2020
Ekstra ordinært plantetilskudd – fristen til å søke er 1. september.
Plantetilskuddet er kr 1,30. For å få tilskudd må refusjonskravet (skogfond) for planting utført av
skogeier være sendt kommunen senest tirsdag 1. september kl. 08.00.

Regionalt miljøtilskudd
Søknadsomgangen åpner 15. september og søknadsfristen er 15. oktober.
I år kan du importere tiltak fra tidligere år. Landbruksdirektoratet har laget en veiledning hvordan du
kan søke RMP.
Veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav finner du på nettsiden til Fylkesmann.
Hva er endret i RMP 2020








Skjøtsel av biologiske verdifulle områder gjelder nå flere områder/naturtyper. Se kart som
viser om du har dette på din eiendom .
Pollinerende soner - nytt tilskudd til blomsterstriper.
Tilskudd til fangvekster, nå også etter tidlig høsting av korn.
Ugrasharving og radrensing i mais omsøkes som ugrasharving og kan kombineres
med fangvekster som underkultur.
I mais kan du søke om tilskudd til fangvekster, men ikke Ingen jordarbeiding om høsten.
Flamming er inkludert som ugrasbekjempelse i radkulturer.
Presisering av hvor ordningen “Gras på flomutsatt areal“ gjelder.

Husk miljøkravene for ditt område, se kart
Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding
om høsten skal drågene ha permanent grasdekke.
Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.
Buffersoner langs åpent vann. Kantsone (gras i engomløp, busker og trær) med minimum 6 meters
bredde eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Dette kommer i tilegg til kravet om 2 meter
naturlig vegetasjon (forskrift produksjonstilskudd § 4).
Areal med stor og meget stor erosjonsrisiko skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving
tillates likevel til høstkorn på arealer som ikke er nevnt over. Kravet gjelder for Haldenvassdraget og
Isesjø.
For høstens kontroller vil forvaltningen ha fokus på miljøkravene.
Husk å oppdatere gjødslingsplan og journal over plantevernmidler som blir brukt.

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i landbruket
Søknadsomgangen åpent fra 1.okober med frist 15.oktober. Søk via Altinn.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – søknadsfrist 1. september. Søk via Altinn.
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 som ble revidert i vår. Les mer om tiltaksstrategien her.
Dersom du skal søke, hver oppmerksom på om du er innlogget som foretak eller privatperson i
Altinn. Endringer i SMIL – forskriften åpner for at også privatpersoner i visse tilfeller kan søke om
SMIL tilskudd.

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 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner 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. Søknadene blir
behandlet fortløpende.

Innovasjon Norge
IBU-rammen er tom for året 2020 og Innovasjon Norge tar ikke mot flere søknader inneværende år.
Går du planer om å søke midler er det igjen åpnet for søke neste år fra 1. januar. IN har da
fortløpende saksbehandling. Særskilte prioriteringer innen tradisjonelt landbruk er frukt, grønt- og
veksthusnæring, lager for husdyrgjødsel, tørke- og lageranlegg i kornproduksjon og innen
melkeproduksjon bruk med 15-30 kyr. Det gis ekstra tilskudd for bygg i tre for tradisjonelle
landbruksproduksjoner. Les mer om tradisjonell og tilleggsnæring her.

Kartlegging av fremmede plantearter
Kommunen fortsetter arbeidet med å kartlegge fremmede plantearter langs bekkene på Idd.
Det vil derfor gå en felt arbeider med gul vest langs bekkekantene.

Webinar
Norsk landbruksrådgivning inviterer alle til å lære mer om jord og jordhelse.
NLR tilbyr nettmøter om jord og driftsformer som vektlegger jordhelse.

