
 

 

Nyhetsbrev september 2019 

 

Produksjonstilskudd – Søknadsomgang fra 1.-15. oktober for husdyrprodusenter, foretak med 

planteproduksjon og foretak med bikuber. Søk via Altinn. Se mer om produksjonstilskudd på nettsiden 

til Landbruksdirektoratet. 

 

Regionalt miljøtilskudd  – søknadsomgangen er åpen -  søknadsfrist 15. oktober. Søk via Altinn. 

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.  

 

Innovasjon Norge tar i mot nye søknader fra 01.01.20, men det er ingen søknadsfrist i 2020, 

søknadsfristen er fortløpene, dvs første mann til mølla. Se Innovasjon Norge sin nettside om mer info 

og for å søke.  

 

Spesielle miljøtilskudd i landbruket – det er fortsatt mulig å søke midler, søknadsfristen er 

1.oktober. Fortrinnsvis hydrotekniske tiltak. Søk via Altinn. 

 

Tilskudd til konfliktdempende tiltak i ulverevir  - søknadsfrist fortløpende.  Det er fortsatt mulig å 

søke midler, både privatpersoner, næingsdrivende og organisasjoner. Se mer på 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. Følgende datoer er: 02.10, 16.10, 30.10, 

13.11 og 27.10.  Har du jordprøver gi oss beskjed senest 2 arbeidsdager før hentedato. 

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalt-miljotilskudd/
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Støtteordning-til-tiltak-i-ulvesonen.aspx
mailto:postmottak@halden.kommune.no
https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791/%C2%A73#§3


Landbruksplast – Innlevering av landbruksplast er gratis på Rokke avfallsannlegg. Tlf.nr til Rokke 

avfallsannlegg er 69193315.  

 

Redusert nedbygging av jordressurser i Østfold – Sterkt fokus på jordvern nasjonalt og regionalt 

har dermed gitt resultater - les mer hos Fylkesmannen. 

 

Kurstilbud  

Sjekk nettsiden til NLR øst for ulike kurs bl.annet «HMS kurs» og «varme arbeiderkurs». 

Lokalmatverksted på Ås 15.-16. oktober. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du    

her. 
 
 

Skogbruk 

I 2019 gis det 50 % tilskudd ved suppleringsplanting. Dette gjelder både for plantejobben og 
plantekjøpet. Frist for å levere søknad til kommunen er 7. november for planting utført i høst. Mer 
informasjon finnes hos Landbruksdirektoratet. 

 
Den årlige resultatkarlegging skogbruk/miljø viser at 10 prosent av hogstarealet i Norge som ble 
kontrollert 3 år etter hogst, hadde et forventet planteantall under minstekravet i forskrift om bærekraftig 
skogbruk. Dette viser at et betydelig skogareal ikke har tilfredsstillende tetthet og utnytter derfor ikke 
produksjonsevnen. På foryngelsesfelter med lav plantetetthet vil klimaeffekten av suppleringsplanting 
utvilsomt være stor. 
 
Tørkesommeren i 2018 kan ha forsterket behovet for suppleringsplanting ytterligere. I 2019 gis det 
derfor et økt tilskudd til suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav 
tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes. Det gis 50 prosent tilskudd til suppleringsplanting, 
uavhengig av hvor mange planter som suppleres inn. Men det et krav at plantetetthet etter supplering 
tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, (jf. Tabell 3). Utviklingsdyktige 
planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på minst 1 meter, som vil inngå i 
framtidsbestandet kan telles med når plantetetthet etter supplering skal vurderes. 
Tilskuddet kan gis for supplering på alle boniteter 

 Tabell 3. Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag). 

Bonitet Minimum plantetall pr. dekar etter supplering 
26 220 
23 220 
20 200 
17 180 
14 160 
11 130 
8 100 

 

 
 

 

Med vennlig hilsen miljø og landbruk 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordvern/redusert-nedbygging-av-jordressurser-i-ostfold/
https://ost.nlr.no/nyhetsarkiv/2019/kurstilbud-i-nlr-oest/
https://nofima.no/aktivitet/lokalmatverksted-2/?_cldee=c3RpbmUuYWxtLmhlcnNsZXRoQG5vZmltYS5ubw%3d%3d&recipientid=contact-f929b5b5cde4e811a97d000d3ab27d56-aa1dc5c111da4359b841d7215e5c0f18&esid=05e95df2-40ce-e911-a997-000d3ab11b7a
https://nofima.no/aktivitet/lokalmatverksted-2/?_cldee=c3RpbmUuYWxtLmhlcnNsZXRoQG5vZmltYS5ubw%3d%3d&recipientid=contact-f929b5b5cde4e811a97d000d3ab27d56-aa1dc5c111da4359b841d7215e5c0f18&esid=05e95df2-40ce-e911-a997-000d3ab11b7a
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#soeknad-og-frister

