Nyhetsbrev juni 2020
Skogbruk
Det er innført en ny tilskuddsordning for skogeiere for å holde hogstaktiviteten i gang. I tillegg ber vi
dere følge med på det som kan bli et større barkbilleangrep i sommer.
Les informasjonen i nyhetssaken på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Regionalt miljøtilskudd
Søknadsomgangen åpner 15. september og søknadsfristen er 15. oktober.
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.

Kartgrunnlaget – før søknadsomgangen 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.
Landbruksdirektoratet skal gjennomføre en massivoppdatering av arealtall i landbruksregisterert.
Har du endringer i arealtall må kommunen oppdatere AR5 innen 20.08.20 for at dette skal komme
med for søknadomgangen for produksjonstilskudd 1.10.

Rapportering og utbetaling av tilskudd til spesielle miljøtiltak og drenering i jordbruket
Nå skal du benytte Landbruksdirektoratets digitale rapporteringsskjema som du finner ved å logge
deg inn på Altinn og inn på mine søknader og registrer utbetalingsanmodning. Skjema som skal

legges ved utbetalingsanmodningen finnes her skriftlig for SMIL og drenering. Hvis du ønsker kan vi
registerere utbetalingsanmodningen for deg.

Disse skjemaene er obligatoriske og legges ved annen relevant dokumentasjon som er omtalt i
tilskuddsbrevet.

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.

Innovasjon Norge
IBU-rammen er nå tom for året 2020, men går du planer om å søke midler er det igjen åpnet for søke
neste år. 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 arter
Kommunen skal kartlegge fremmede uønskete plantearter langs Ystehedebekken og Kirkebekken i
sommer. Derfor vil vi opplyse om at det vil gå en feltarbeider påkledd i gul vest langs bekkekanten.

Oppmerksomhet rundt soner for pollinerende insekter
Les mer om bøndenes bidrag til pollinerende insekter.
NRK Oslo og Viken har laget et innslag om dette (sendt 17 juni 2020).

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

