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Søknadsfrist for høstens PT er 15. oktober 2017
Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017
Fra og med mai 2017 vil det skje endringer i hvordan
foretak skal søke om produksjonstilskudd og tilskudd
til avløsning ved ferie og fritid.
Telledato og søknadsfrister
Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye
produksjonstilskuddssystemet.
I 2017 er søknadsfristene 15. mai, med telledato 1.
mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.
I mai var det husdyrprodusenter som leverte
søknader. I oktober er det både husdyr- og
planteprodusenter som kan levere søknad.
Søknaden søkes via altinn.
Veiledning finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Oppdatering av gårdskart .
Ullensaker og Gjerdrum kommune har hatt periodisk ajourhold av gårdskart. Dette kan innebære enkelte
endringer i markslag vedrørende fulldyrket areal, innmarksbeite og skogareal. De oppdaterte gardskartene
er knyttet opp til landbruksregisteret, og det er disse arealtall det kan søkes om produksjonstilskudd for
2017.
Oppdager du feil i markslag eller areal, ta kontakt med Landbrukskontoret.
Oppdaterte gårdskart finner du på gårdskart på internett http://gardskart.skogoglandskap.no/.

Ny medarbeider .
Kari Helen Telfer er ansatt som ny landbruksveileder på Landbrukskontoret. Hun begynner hos oss i
september. Hun skal blant annet ha et hovedansvar for RMP-ordningen, SMIL-midler og gårdskart.

Søknadsfrist for årets RMP er 20 Oktober 2017.
Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Akershus som
opprinnelig gjaldt for 2013-2016, forlenges til og med
søknadsomgangen 2018. Neste Regionalt miljøprogram (20192022) vil være klart 1. januar 2019.
Søknaden søkes via altinn.
Veiledning og foreløpige satser finnes på Fylkesmannens
hjemmesider.

Drenering av jordbruksjord- økte tilskuddssatser fra 1.juli 2017
I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å doble tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye
satser er 2 000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving, og 30 kroner per
løpemeter grøft for annen grøfting.
Søkere som har fått innvilget grøftetilskudd før 1. juli 2017
etter gamle satser, kan sende ny søknad til kommunen
dersom arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt.
Kommunen vil da fatte nytt vedtak om tilskudd med de nye
satsene og det vil bli gitt ny arbeidsfrist. Ny søknad vil
innebære at tidligere vedtak om tilskudd etter de gamle
satsene trekkes tilbake.
Det gis ikke nytt tilskudd til tiltak som er påbegynt.

Tilskudd til grøfting for 2017- sesongen
- ledige midler igjen både i Ullensaker og Gjerdrum.

Utvidet søknadsomgang for tilskudd til drenering for 2017.
Alle som søkte grøftetilskudd i våres får sine søknader
innvilget. Kommunen har avventet med å behandle
søknadene på bakgrunn av jordbruksforhandlingene.
Søknadene fra våren 2017 vil bli behandlet ferdig i løpet
av august.
Det er fortsatt en del midler igjen og landbrukskontoret
tar imot og behandler søknader fortløpende.
For å komme med under årets runde må
landbrukskontoret ha nye søknader innen
1. oktober 2017.

Bygdeutviklingsmidler for 2018
Søknadsfrist for å søke BU midler for 2018-omgangen er 1. desember 2017. Søknader som kommer inn
etter denne datoen vil ikke ha første prioritet, men vil bli tildelt midler om det er midler igjen.
Søknadene leveres elektronisk hos Innovasjon Norge.
Oversikt over aktuelle vedlegg som må følge søknaden finner du i Dokumentasjonsguiden.
Er prosjektet berettiget tilskudd? –se hvilke prosjekter som nå prioriteres .
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.

Ekstra SMIL-midler til hydrotekniske tiltak!
I årets jordbruksoppgjør ble det satt av ekstra midler til utbedring av hydrotekniske tiltak i planerte
leirjordsområder.
Midlene legges inn i årets SMIL-pott.

Minner om arbeidsfrister på SMILprosjektene.
Det er viktig at alle følger med på arbeidsfristene på tiltakene
sine. Er arbeidsfristen i ferd med å gå ut på ditt prosjekt uten at
du har greid å gjøre ferdig tiltaket, så ta kontakt med
landbrukskontoret.
Prosjekter med utgåtte arbeidsfrister vil bli inndratt og midlene
vil bli omprioritert og tildelt nye prosjekter fra årets
søknadsomgang.

Vedrørende behandling av årets SMIL-saker
Bemanningen har vært noe redusert den siste tiden. Saksbehandling av årets SMIL-søknader er noe
forsinket, men sakene vil bli behandlet nå med det første. Ta gjerne kontakt med Landbrukskontoret om
du lurer på noe i den forbindelse.

Husk! - jordprøver og gjødselplan.
Vil minne om at det skal foreligge gyldige jordprøver og
oppdatert gjødslingsplan for å være berettiget
produksjonstilskudd.
Landbrukskontoret har fortsatt jordprøvespyd til gratis
utlån.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017
De nye satsene for tilskudd til skogbrukstiltak er nå på plass.
I 2017 gis det kun NMSK-tilskudd til ungskogpleie:
Tiltak

Eiendommer med produktivt areal



< 10 000 dekar
Tilskudd
Ungskogpleie

150 kr/daa

Eiendommer med produktivt areal
10 000 dekar

Tilskudd
35 %

100 kr/daa

25 %

Men husk at det aller beste tilskuddet du kan oppnå, er ved å bruke skogfondet aktivt! Ved å bruke
skogfondet når du investerer i skogen, får du skattefritak på 85 % av investeringen.
I tillegg finnes det en del tilskuddsordninger som administreres av Fylkesmannen, se forrige nummer av
KVEKA.

Skogfond-skjemaer
Landbruksdirektoratet har nå laget nye skjemaer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket og
skogsveier. Disse skjemaene må brukes ved utbetaling fra skogfond og søknad om eventuelle
tilskudd. Skjemaene finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside, www.slf.dep.no eller se
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket og Skogsveier.

Autorisasjonskurs plantevern
Nettbasert fornyingskurs:

Mattilsynet har nå lansert det nettbaserte autorisasjonskurset for de som skal fornye godkjenning for
kjøp/bruk av plantevernmidler. Mer informasjon finner du på mattilsynets nettsider.

Nyskapningskonferansen 2017
Fremtidens matproduksjon dreier seg om mer enn tradisjon. Ressursene må
utnyttes bedre og mer bærekraftig enn tidligere. Ønsker du kunnskap,
inspirasjon og nettverk til å tenke nytt, se nye muligheter i eksisterende
produksjon eller finne på noe nytt – da er dette konferansen for deg!
Tid: onsdag 25. oktober
Sted: Vitenparken ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås
Konferansier: Gaute Grøtta Grav
Deltakeravgift: 350 kroner
Bindende påmelding innen 16. oktober kl. 16.00
Arrangør: Akershus Bondelag, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus Fylkeskommune og Innovasjon Norge

Nye adresser i Folkeregisteret
Kartverket informerer om at Folkeregisteret vil ta i bruk adressetilleggsnavnet som en del av sin
registerløsning fra 2018. Adressetilleggsnavnet blir da en del av den offisielle adressen.
Det er strenge regler i forhold til tildeling av adressetilleggsnavn. En del av de adressetilleggsnavna som pr.
i dag er registrert inn i matrikkelen overholder ikke kvalitetskravene man må forutsette når de skal tas i
aktiv bruk av samfunnet. Kartverket har derfor bedt kommunen om å gå gjennom dette for sin kommune.
De som har adresser som ikke er i overensstemmelse med kavalitetskravene, med for eksempel tilleggsord
som beskriver retning elle størrelse, vil bli kontaktet.
Er det spørsmål til dette, ta kontakt med Tore Handeland på GeoData, tlf. 66 10 82 97
For mer informasjon se: Adressetilleggsnavn og Retningslinjer for bruk av adressetilleggsnavn.
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