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Produksjonstilskudd – søknadsfrist 15. oktober med telledato 1. 
oktober 

Våren 2017 ble det innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til 
avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og en utbetaling per år i det nye 
systemet. Husdyrbrukere søkte første gang i nytt system 1. mai.  
Andre søknadsfrist er 15. oktober, og da er det husdyrprodusenter, foretak med 
planteproduksjon og foretak med bikuber som kan levere søknad. Du skal søke via Altinn. 
Dersom du har problemer med å levere elektronisk søknad kan du kontakte 
landbrukskontoret.  
 
Alle nye søkere må være registrert i 
enhetsregisteret og ha et 
organisasjonsnummer. Kontakt 
landbrukskontoret i god tid før 
søknadsfristen, slik at foretaket blir 
registrert i Landbruksregisteret.  
 

(foto: landbruksdirektoratet) 

 
Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 
Eller ta kontakt med landbrukskontoret  dersom du har spørsmål. 

 
Regionale miljøtilskudd – søknadsfrist 20. oktober  
 

Søknadsregistreringen åpnet 1. august, så søknader kan 
sendes inn allerede nå. Søknaden sendes via Altinn. 
Informasjon om ordningen og veiledende satser finner 
du på nettsiden til Fylkesmannnen.  
 
Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for hjelp og 
veiledning til søknad i god tid før søknadsfristen.  
 
 

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/produksjonstilskudd/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
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For veiledning til å søke elektronisk se nettsiden til 
Landbruksdirektoratet. 
 
Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Akershus 
som opprinnelig gjaldt for 2013-2016, forlenges til og 
med søknadomgangen 2018. Neste Regionalt 
miljøprogram (2019-2022) vil være klart 1. januar 
2019.  

 
Jordarbeiding  
NB! For de som høstpløyer er det viktig å være klar over jordarbeidingsforskriften i 
vannområdet Leira. Forskriften har følgende miljøkrav for  jordarbeiding som må følges:  

1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende 
jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke. 

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. 
3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal. 

Se vedlegg eller nettsiden til Fylkesmannen for mer informasjon. 
 
Ved brudd på disse miljøkravene kan det være aktuelt med avkorting av 
produksjonstilskuddet.   
 
Ekstraordinær søknadsomgang- SMIL (hydrotekniske tiltak) – 
søknadsfrist 15. oktober! 
På bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2017 er det bevilget mer midler til utbedring av 
hydrotekniske anlegg i planerte leirjordsområder. Nannestad kommune har fått en 
ekstrabevilgning gjennom SMIL-ordningen på kr 589 163,-. Søknadsomgangen er begrenset 
til hydrotekniske tiltak. Det vil være reparasjon/oppdimensjonering  av 
hovedgrøfter/samlegrøfter, reparasjon /utskifting av kummer, sikring av utløp o.l.  Tiltak som 
omfatter utbedring innenfor eldre planeringsfelt vil være første prioritet. Tilskuddsats er 60 
% av godkjent kostnadsoverslag, der kostnadsoverslaget inkluderer egeninnsats.  Det kan bli 
nødvendig å prioritere mellom innkomne søknader og tiltak.  Søknadsskjema finner du på 
nettsiden til Landbruksdirektoratet.  

  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke#hvordan-soeker-jeg-
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Vannforskriften/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema
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Tilskudd til drenering - mer midler og løpende behandling  
I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å legge større vekt på drenering som 
klima- og miljøtiltak gjennom å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1.juli 2017. Nye 
satser er 2 000 kroner per dekar for 
systematisk grøfting, profilering og 
omgraving, og 30 kroner per løpemeter grøft 
for annen grøfting.  
Nannestad har mottatt mer midler i høst til 
drenering, så vi mottar gjerne flere søknader! 
Søknader behandles fortløpende.  
Det gis 3 års arbeidsfrist ved innvilgning av 
søknaden.  Søknadsskjema finner du på 
nettsiden til Landbruksdirektoratet.  
  

Arbeidsfrister SMIL 
Vennligst følg med på arbeidsfrister på SMIL tiltakene. Er arbeidsfristen i ferd med å gå ut 
uten at du har greid å gjøre ferdig tiltaket, så ta kontakt med landbrukskontoret.  
Prosjekter med utgåtte arbeidsfrister vil bli inndratt og midlene blir omprioritert og tildelt 
nye prosjekter.  
 

Bygdeutviklingsmidler 
Søknadsfrist for å søke BU-midler for 2018 er 1.desember 2017. Søknader som kommer inn 
etter denne datoen vil ikke ha første prioritet, men bli tildelt midler om det er midler igjen. 
Vi ønsker en tilbakemelding innen 1. oktober fra aktuelle søkere. 
Søknadene leveres elektronisk til Innovasjon Norge. 
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/ 
 
Oversikt over aktuelle vedlegg som må følge søknaden finner du i Dokumentasjonsguiden.  
Er prosjektet berettiget tilskudd? – se hvilke prosjekter som prioriteres nå.  
Når søknaden sendes inn til Innovasjon Norge, må den være komplett med all informasjon 
som skal følge saken, og alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt.  
 
Ta kontakt med landbrukskontoret for mer veiledning og informasjon da det for 2017 er 
midler igjen til tilleggsnæring, landbruk - bedriftsutvikling. 
 

Avlingsskade 
Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i 
plante- eller honningproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. 
To ordninger er omfattet av forskriften:  
• erstatning ved avlingssvikt 
• erstatning ved svikt i honningproduksjon 
 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Reglerforinger-for-landbruksvirkemidler-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold-/Skjemaer-og-hjelpemidler/
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/oslo-akershus-og-ostfold/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/svikt-i-honningproduksjon
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Tror du at du får avlingssvikt med mer enn 30 % redusert avling i forhold til normalår, er det 
viktig at skaden dokumenteres. Det er viktig å gi oss beskjed straks du blir klar over at skade 
er skjedd. 
 

Husk! – jordprøver og gjødslingsplan 
Jordprøver og oppdatert gjødselplan må foreligge for at foretaket ditt skal være berettiget 
fullt produksjonstilskudd. Ta kontakt med landbrukskontoret for lån av jordprøvespyd.  

 
Skogfond 
Nannestad kommune oppfordrer skogeiere til å registrere sine utbetalingskrav elektronisk 
på Landbruksdirektoratets nettsider. Du logger inn i systemet ved å klikke på den 
elektroniske tjenesten Se din skogfondkonto.  Brukerveiledning finner du her. 
 
NB ! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og 
vedlegg. Disse lastes opp under registrering av krav. 
 

Næringsutvikling/Kornprogrammet - Ølglade kornbønder? 
Nmbu arrangerer malting-kurs for bønder (og andre) som er interessert i å lære om malting. 
Les mer her https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/32201 
Les mer om norsk malt og næringsutvikling her 
http://www.matmerk.no/no/spesialitet/aktuelt/tiden-inne-for-norsk-malt 
 
Kontaktperson: Ståhle Bakstad, Tlf. 22 00 36 98 

 
Kommunedelplan for naturmangfoldet i Nannestad kommune 
Nannestad kommune vedtok i planstrategi 1. november 2016 at det skal utarbeides en 
kommunedelplan for naturmangfoldet i kommunen. Arbeidet med kommunedelplanen 
inngår i et nasjonalt pilotprosjekt initiert av Miljødirektoratet. Planen vil bli et 
retningsgivende styringsverktøy for kommunen i arbeidet med naturmangfold. Gjennom 
prosessen ønsker en å få opp en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i 
kommunen, og gjøre naturinformasjonen mer tilgjengelig. Dette vil styrke 
kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger i kommunen og skape 
forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere.  Videre vil planen synliggjøre 
naturmangfoldet som ressurs for kommunen og styrke insentivet til å ta vare på 
naturverdiene som finnes her.   
 
Kommunen ønsker å åpne for bred deltagelse i planprosessen slik at det blir etablert lokal 
forankring og medvirkning i utvelgelsen av viktige naturområder. Forslag til planprogram 
som beskriver prosess og prosjektorganisering skal behandles i klima- og miljøutvalget 12. 
september. Etter vedtak i utvalget vil planprogrammet bli sendt på høring. 
Høringsdokumenter vil etter vedtak bli å finne på Nannestad kommunes nettsider.  

 
Høring – Ny beverforvaltning 
Den 15. mai 2017 trådte ny nasjonal forskrift om forvaltning av bever i kraft. Forskriften 
stiller krav om at kommunen skal utarbeide mål for forvaltning av bever. Kommunen kan 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=300&ServiceCode=3433&Oselect=true&M=SP
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide
https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/32201
http://www.matmerk.no/no/spesialitet/aktuelt/tiden-inne-for-norsk-malt
mailto:fmoastb@fylkesmannen.no
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videre åpne opp for jakt på bever, dersom bestandssituasjonen tillater det. De nye reglene 
gjelder fra og med årets jaktsesong. Det er ikke anledning til å jakte bever før ny lokal 
forskrift er vedtatt.  
  
Beveren skal nå forvaltes mer som småvilt. Kommunen skal ikke lenger godkjenne vald, det 
er ikke lenger krav om minsteareal, vi skal ikke sende ut fellingstillatelser, og jegerne skal 
rapportere rett til Statistisk sentralbyrå sammen med småviltrapporteringen. Kommunen 
mener at beverbestanden produserer et høstingsverdi overskudd og at det kan åpnes for 
jakt. Kommunen vurderer at kvotefri jakt er mest hensiktsmessig. 
  
Forslag til lokal forskrift om jakt og fangst i Nannestad kommune og kommunale 
målsettinger for bever i Nannestad legges på høring i henhold til nasjonal forskrift om 
forvaltning av bever § 3 og forvaltningsloven § 27. Saksdokument med forslag til forskrift og 
målsettinger ligger på kommunens nettside under høringer/kunngjøringer. 
  
Forslaget gir adgang til beverjakt i hele kommunen innenfor den sentrale jaktperioden 1. 
oktober – 30. april. 
  
Høringsfrist er 25. september 2017.  
  
Innspill sendes på e-post eller med vanlig post: postmottak@nannestad.kommune.no 
  
Nannestad kommune, Teiealleen 31, 203 Nannestad 

 

Ønsker alle en fin høst! 

http://www.nannestad.kommune.no/
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no

