KVEKA
NR. 4 – DESEMBER 2018
Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum

Produksjonstilskudd 2018
Frist for etterregistrering er 10. januar 2019
Følgende opplysninger kan etterregistreres:
 Utgifter til avløsning i tidsrommet 15. oktober til 31. desember
2018.
 Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober 2018.
 Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober 2018.
 Antall kilo solgt frukt, bær og veksthusgrønnsaker.
Etterregistreringene gjøres i søknadsskjemaet via altinn.
Utbetalingen av produksjonstilskudd for 2018 er planlagt 20. februar 2019.

Regionalt miljøprogram (RMP) 2018
Utbetaling av tilskudd i regionalt miljøprogram (RMP) 2018 er planlagt i slutten av mars 2019.

SMIL- og Dreneringssøknader
Fra februar 2019 vil søknader til disse to tilskuddsordningene gå via Altinn. Vi kommer tilbake
med mer informasjon om dette.
Det vil selvfølgelig være mulig å få hjelp til innsending av søknader i det nye systemet.

Avlingsskade
- erstatning er planlagt utbetalt før nyttår
Alle søknader som har levert inn dokumentasjon for salg av årets avling kan forvente utbetaling før
nyttår.
De av dere som ikke har solgt all avling vil kunne få delutbetaling før nyttår, men sluttutbetaling vil
tidligst finne sted når all salgsdokumentasjon er levert kommunen og fylkesmannen.

Miljøvernavdelingens tilskuddsordninger
- søknadsfrist 15. januar 2019
For å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke
formål innen naturforvaltning og friluftsliv.
Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og
naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag med
mer.
Les info på Fylkesmannen.no og søk på Miljødirektoratets
søknadssenter

Grønn fagskole
Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar
nå opp studenter til tre ulike studier, med
oppstart til høsten.
Studiene gjennomføres på deltid, med ca.
10 samlinger pr. år. I tillegg vil det være
obligatoriske oppgaver, øvelser og noen
kvelds/nettsamlinger.
Søknadsfrist er 15. april, og du kan velge
mellom:




Planteproduksjon og driftsledelse – 60 studiepoeng
Natur- og kulturbasert entreprenørskap – 30 studiepoeng
Økologisk landbruk – 60 studiepoeng

Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført 3-årig utdanning
innen naturbruksprogrammet eller 5 år annen relevant utdanning/praksis. Studiene egner seg
bra for deg med landbrukserfaring.
Les mer om hvordan du søker hos Fagskolen Innlandet og om innholdet i studiene hos Hvam
videregående skole

Næring i skog og utmark
Akershus Bondelag, Hvam Agroutvikling og Landbrukskontoret i Nes arrangerer ei kursrekke for
jenter i landbruket.
Neste samling er 5. februar 2019, det er fortsatt anledning for at man
kan melde seg på.
Tema: Næring i skog og utmark
Sted: Rolstad gård i Nes, 5. februar 2019 kl. 17.30-21.00
Produksjon: Selskapslokaler, juletrær
Foredrag: Elin Kollerud, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold
Foredrag: Eli Eggum, Skogbruksansvarlig i Sørum kommune
Foredrag: Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus
Foredrag: Kvinner i skogbruket
Påmelding: akershus@bondelaget.no
For mer informasjon om samlingen, se: Inspirasjonssamlinger for jenter i landbruket

God jul og godt nyttår ønskes alle våre lesere.
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