Nyhetsbrev mars 2020
Håper det står bra til med alle sammen!
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.

Produksjonstilskudd
Søknadsfristen for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med telledato 1.mars
gikk ut 15.mars. Dersom et foretak ikke fikk levert levert søknad før 15.mars på grunn av særlige
grunner, for eksempel forhold rundt koronaviruset kan man få innvilget dispensasjon fra
søknadsfristen. Ta kontakt.
Hvert år er det krav til forvaltningen å kontrollere 10 % av søknadene. På grunn av koronaviruset blir
det for denne søknadsomgangen utført dokumentkontroll. Vi tar kontakt med det enkelte foretak.

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.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak
Går du med planer om å søke tilskudd til spesielle miljøtiltak er fristen 1. mai. Tilskudd til SMIL handler
om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er
å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen i
jordbruket. Søk her. SMIL-strategien fra 2013 til 2019 er under revidering. Nytt i år er
pollinatorvennlige tiltak og tiltak mot fremmede skadelige arter. Fortsatt er hydrotekniske tiltak
prioritert.

Gjødslingsplan
Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra
mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak som har en enkel driftsform,
liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for

de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av
kommunen.
Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer, jf. forskrift av 22. mars
2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket.
Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres
analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.
Manglende gjødselplan vil gi trekk i produksjonstilskuddet.
Landbrukskontoret har prøveesker, bestillingsskjemaer og jordbor til utlån. Ta kontakt for å avtale tid til
henting.

Kurs:
Selv om det meste av kurs og samlinger er avlyst er det fortsatt mulig å fornye plantevern
autorsasjonsbeviset via nettbasert kurs. Se Mattilsynets nettside.
Norsk landbruksrådgivning har satt opp ulike våronnmøter på nett. Sjekk ut.

