Nyhetsbrev november 2020
Vilt
Det har vært møte i vilt- og innlandsfiskenemnda 25. november. Flere saker ble behandlet,
bl.a. om hvordan kommunen skal jobbe med villsvinforvaltning fremover. Videre er det
åpnet for hjortejakt på Idd, men grunneiere må søke om vald slik at det kan jaktes neste
sesong. Minsteareal er 30 000 daa, og frist for å sende søknad til kommunen om vald er 1.
mai. Kommunen skal ha behandlet saken innen 15. juni. På kommunens hjemmeside ligger
det et eget søknadsskjema om godkjenning av vald.
Ved spørsmål om viltforvaltning, ta kontakt med Bjørnar Strøm-Hågensen tlf. 47792340,
e-postadr: bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no
Produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd
Hovedutbetalingen av PT -tilskudd er planlagt 17. februar 2021 og RMP- tilskudd er 12. mars
2021.
Frist for etterregistrering av produksjons- og avløsertilskudd er 10. januar 2021.

Jordanalyser
Eurofins har organisert henting av jordprøver om høsten og siste dato for henting fra
Storgata 7 er 08.12. Utenfor denne datoen må prøvene leveres direkte til Eurofins (tlf. 915
82 561), Møllebakken 40, 1538 Moss.

Avløpsslam
Vurderer du å spre avløpsslam? Slam er rikt på næringsstoffer og har gode
jordforbedringsegenskaper. Det er viktig at slam brukes og håndteres slik at det ikke oppstår
helsefare eller fare for forurensning av jord, vann og luft. Kvalitetsklassen til slammet avgjør
hvor mye som kan spres per daa. Slammet skal inngås i gjødselplanen i spredeåret.
Formidlere av slam er FREVAR og Remmendalen renseanlegg. Ved bruk av produkter med
slam skal det sendes inn melding til kommunen. Les mer om øvrige vilkår for å spre slam på
hjemmesiden til Halden kommune. Vedrørende utlevering av slam, ta kontakt med Erik
Hauge Transport AS ved Karianne Hauge tlf. 95133618.

Søknader til Innovasjon Norge
Går du med planer om å søke midler fra IN i 2021 bør du forberede søknaden nå.
I år (2020) ble midlene til både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer bruk opp i løpet av
våren. Søknader som kom inn i etter 15. mai ble bedt om å søke på nytt i 2021. Ved samme
søknadspågang i 2021 betyr det at du bør være tidlig ut med søknaden. Helst bør den være
klar i desember i år, da søknaden først går til kommunen for uttalelse og sjekk om den er
fullstendig, før saksbehandler i IN mottar den. Link til prioriterte tiltak og søknadskjema
finner du her.

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.

Tidligere nyhetsbrev kan du finne på hjemmesiden til Halden kommune, se her.

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

