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Søknad om tilskudd til regionalt miljøtilskudd – frist 20. oktober 
 
Informasjon om de ulike ordningene, årets satser, 
hvordan man søker elektronisk, papirskjema og 
forskrifter om regionale miljøkrav på 
fylkesmannens nettsider.  
Fylkesmannen skal ha sendt informasjon om RMP 
til alle de som søkte produksjonstilskudd i 2015. Vi 
oppfordrer til å søke elektronisk via altinn. 
Dersom det er problemer med å få levert 
søknaden elektronisk, kan den leveres på papir. Husk at alle tiltak skal være avmerket på 
kart som må følge papirsøknaden.  Kart kan lastes på http://gardskart.skogoglandskap.no/  
 
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller har behov for 
søknadsmateriell.   
 
NB!  
Minner om at alle arealer i Nannestad er prioritert nå. De foretakene som har arealer som 
tidligere var i «andre områder», men som nå er i «prioriterte områder» må legges inn på 
nytt i søknaden. Dette vil gi merarbeid med søknaden for enkelte. Det er derfor viktig å 
begynne på søknaden i god tid før fristen. Grunnen til at tiltak ikke kan importeres er at alle 
arealer i vår kommune nå regnes som prioriterte områder, og tiltak registrert i «andre 
områder» lar seg dessverre ikke overføre når området har endret status til prioritert. 
 
Endringen til prioriterte områder betyr at det blir høyere tilskuddssatser og at ordninger 
som bare gjelder prioriterte arealer, nå vil bli tilgjengelig for alle områder med avrenning til 
begge vassdrag (Leira- og Hurdalsvassdraget) i kommunen.  
 
For de som også tidligere har hatt areal i prioriterte områder skal det være mulig å 
importere tiltak fra tidligere søknader.    
 

 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/
http://gardskart.skogoglandskap.no/
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RMP- feil i veileder 
Det kan gis tilskudd til ugjødsla randsone i eng i alle prioriterte områder. I veiledningshefte 
står det et sted i teksten at det er bare områder med miljøkrav som kan søke. Det er 
selvsagt feil. Fylkesmannen beklager så mye.  

 
Jordprøver – utlån av utstyr og innsending av prøver 
Utstyr for jordprøver kan lånes på landbrukskontoret. Prøvene kan leveres her og blir fraktet 
til laboratoriet.  
Det blir hentet prøver på følgende tirsdager framover: 11.10., 25.10., 8.11 og 22.11.  
Lever prøvene til oss senest torsdag før hentedatoen, slik at vi får meldt i fra til laboratoriet 
tidsnok om henting.  
 

Arbeidsfrister på SMIL-prosjekter 
Det er viktig at alle følger med på arbeidsfristen som er gitt. Er arbeidsfristen i ferd med å gå 
ut uten at du har greid å gjøre ferdig tiltaket, så ta kontakt med landbrukskontoret.  
 
Nannestad fikk en ramme på 1 020 400 i 2016. Denne er fordelt på aktuelle søknader, 
samtidig er det inndratt endel midler fra tidligere prosjekter som ikke er blitt utført. 
Inndratte midler er tildelt nye prosjekter fra årets søknadsomgang.  Flere søknader måtte 
likevel avslås på grunn av knapphet på midler. Dersom du har et SMIL-prosjekter som du 
veit ikke blir gjennomført, er det derfor flott om du melder fra til landbrukskontoret slik at 
midlene kan omfordeles til søknader som ligger på vent.  

 
Søknader til Innovasjon Norge   

Varsel: Frist for 2017-søknader til Innovasjon 
Norge er 1. desember 2016. 

Etablerertilskudd, investeringstilskudd og lån.  

For søknaden legger en til grunn Retningslinjer for bruk av bedriftsrettede virkemidler på 
landbrukssektoren i Østfold, Oslo og Akershus for 2016.  

I retningslinjene finner en opplysninger om hva som kan få midler og ikke, og hvilket 
støttenivå en kan søke på.  

Innovasjon Norge har også lyst til å møte mulige søkere og deres prosjekt på gårdene i løpet 
av oktober. Meld fra til landbrukskontoret snarest om dere vil ha et slikt besøk. 

 

Mer informasjon på nettsidene til innovasjon norge Oslo, Akershus og Østfold. 

http://www.nannestad.kommune.no/
http://innovasjonnorge.no/Documents/Oslo%20Akershus%20%c3%98stfold/Retningslinjer%20bedriftsretta%20virkemidler%20p%c3%a5%20landbrukssektoren%20i%20OA%c3%98%20%202015.pdf
http://innovasjonnorge.no/Documents/Oslo%20Akershus%20%c3%98stfold/Retningslinjer%20bedriftsretta%20virkemidler%20p%c3%a5%20landbrukssektoren%20i%20OA%c3%98%20%202015.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Reglerforinger-for-landbruksvirkemidler-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold-/
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Nyskapningskonferansen 2016  

Fjorårets suksess med å arrangere 
nyskapingskonferanse for 
landbruket videreføres i år. Et 
arrangement for deg som er i 
gang med eller interessert i 
landbruksbasert næringsutvikling, 
spesielt lokal mat og reiseliv.  
Program og påmelding.  

Tid: Torsdag 20. oktober 

Sted: Smakfulle Rom Konferansegård i Sørum. Et nyåpnet konferansested 

 http://www.smakfullerom.no/ 

Tema: Mat og reiseliv 

Påmelding: Elektronisk påmelding innen 10. oktober 

Arrangør: Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune 
og Innovasjon Norge   

 
Kurs i bruk av DinSkog 
Alle som har bestilt nye skogbruksplaner i Nannestad, har fått tilgang til tjenesten DinSkog. 
DinSkog gir deg tilgang til digitale bestandskart, bestandsinformasjon, 
eiendomsinformasjon, miljøregistreringer og detaljerte bakgrunnskart. Du kan skrive ut eller 
lagre kartutsnitt til bruk i hogstmaskin eller andre formål slik som planlegging av skogkultur 
eller jakt. Les mer om DinSkog på Viken Skog sine hjemmesider. 
For å få fullt utbytte av DinSkog anbefaler vi at du tar et grunnkurs. Meld deg på et av 
følgende kurs høsten 2016. Alle kurs starter kl 1830 og varer til ca 2100. 
 

Område Kursdato Veileder Sted 

Revetal 6/9 Svein Dypsund eller 
Helge Sømliøy 

Viken Skog sine 
lokaler 

Hønefoss 20/9 Svein Dypsund eller 
Helge Sømliøy 

Viken Skog, 
Hvervenmoen 

Slitu 18/10 Svein Dypsund eller 
Helge Sømliøy 

Viken Skog 

Nannestad 1/11 Svein Dypsund eller 
Helge Sømliøy 

Viken Skog, OBS Nye 
lokaler overfor 
vegen for det gamle. 

 
Les mer her: http://www.viken.skog.no/om-oss/aktuelt/kurs-i-dinskog 
 

 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/Kurs%20og%20arrangementer/Program%20Nyskapingskonferansen%202016%20Oslo%20og%20Akershus.pdf
http://www.smakfullerom.no/
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=170170&hash=C4E71E414E168FF567FA947D7BE0D747
http://www.viken.skog.no/om-oss/aktuelt/kurs-i-dinskog

