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Kulturlandskapsprisen 2016
Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats
for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor
landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til
kulturlandskapsprisen for 2016. Frist for å
melde inn kandidater er onsdag 15. juni
2016. Send forslag til
ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no

På bildet overrekker Inge G. Kristoffersen (t.h.) ved
Bogstad gård vandreprisen 2015 til Kolbjørn Glosli i
Nittedal.

Prisen deles ut årlig, og består av kr 10 000,-.
Vi ønsker å få kandidater fra alle våre fem
kommuner. Send oss navn på kandidaten,
adresse, og kort begrunnelse for hvorfor dere
mener personen, foreningen, gruppen eller
bedriften bør løftes fram for sitt arbeid.
Nye krav til plantevernjournal
Fra 1. juni 2015 trådde ny forskrift om
plantevernmidler i kraft, dette har medført
strengere krav til journalføring for yrkesbrukere.
Brukere av yrkespreparater skal sette seg inn i
og anvende de generelle prinsippene for
integrert plantevern. Det skal føres journal hvor
det fremgår hvilke vurderinger som er gjort,
eventuelle prinsipper som er anvendt, og en
begrunnelse for valgene som er tatt. Tiltak for å
beskytte vann skal også fremgå av journalen.
For mer informasjon om regelendringene se
hjemmesiden til Mattilsynet. Norsk
Landbruksrådgivningen har utarbeidet en mal
for plantevernjournal som kan benyttes.
Floghavrebekjempelse
Fra 2016 er det ikke lenger kommunen som har
ansvar for kontrollen og oppfølging av forskrift
om floghavre. Dette arbeidet er det nå
Mattilsynet som følger opp. Floghavre er et
alvorlig ugras som sprer seg voldsomt og
reduserer kornavlingene om det ikke blir
bekjempet. Vi oppfordrer alle til å sørge for årlig
floghavrekontroll, og bekjempe floghavre. Luket
floghavre skal destrueres så floghavren ikke
spres. Det er særlig plikt til å holde et 20 meters
belte mot dyrka mark på naboeiendom, veier og
åpne vannveier helt fritt for floghavre.
Flomutsatte areal skal også holdes helt fritt for
floghavre.

Ny landbruksrådgiver ved RKL
Ana Nilsen har begynt som landbruksrådgiver i
100 % stilling. Ana har tidligere jobbet som
prosjektleder ved RKL, og har jobbet som
landbruksrådgiver i Enebakk kommune. Hun vil
blant annet jobbe med SMIL og
dreneringsordningen.

Dreneringstilskudd
Det er fortsatt midler tilgjengelig til drenering.
Søknader om tilskudd behandles fortløpende
fremover til ordinær søknadsfrist 15.
september. Dersom det fortsatt er midler igjen
etter søknadsfristen vil søknader behandles
fortløpende ut over høsten. Absolutt siste frist
for å søke tilskudd til drenering er 1. november.
Meldeplikt for erstatning ved avlingssvikt
Dersom det oppstår avlingssvikt som følge av
klimaårsak er det mulig å søke om avlingsskadeerstatning. Erstatning kan gis når avling i
skadeåret er mindre enn 70 % av
vekstgruppens gjennomsnittsavling. Det er en
forutsetning for erstatning at det meldes fra til
kommunen straks det er klart at en
klimabetinget skade har skjedd eller kan
oppstå. Denne regelen er satt for at kommunen
skal ha mulighet for kontroll av skadeårsak.

Produksjonstilskudd i jordbruket
Søknadsfrist for produksjonstilskudd i
jordbruket er 20. august. Du finner mer
Søknadsfrist SMIL
informasjon om ordningene, og hvordan søke
Søknadsfrist for andre runde med SMIL-tildeling på nettsiden til Landbruksdirektoratet.
i 2016 er 15. september. En forutsetning for å Landbrukskontoret er behjelpelig med å bistå
de som ønsker hjelp til å søke om
kunne motta SMIL-tilskudd er at en også er
produksjonstilskudd elektronisk. Ring for avtale.
berettiget til å motta produksjonstilskudd.
SMIL-ordningen gjelder lokale tilskudd til
investeringstiltak i jordbrukslandskapet innenfor
kulturlandskap og forurensing. Hovedprioritet er
tilskudd til tiltak mot forurensing som
hydrotekniske tiltak eller fangdammer, men det
kan også gis tilskudd til kulturlandskapstiltak
som inngjerding av innmarksbeite, ivareta
biologisk mangfold, restaurering av
kulturminner eller tilrettelegging for
allmenheten.
Det skal benyttes eget søknadsskjema for
SMIL, med vedlagt kart og kostnadsoverslag til
søknaden. Ta kontakt med landbrukskontoret
for veiledning dersom du har spørsmål rundt
ordningen eller utfylling av søknadsskjema.
Kystgeita i Oslo
Regionkontor landbruk og Bogstad gård
har søkt Mattilsynet om tillatelse til å flytte 3035 geiter fra Vestlandet. Landbruksdirektoratet
har gitt prosjektmidler. Prosjektet skal hjelpe til
med åpning av Oslos kulturlandskap samtidig
som den skal sikre den utryddingstrua norske
kystgeita. Les mer om dette på vår nettside,
www.regionkontorlandbruk.no

Prosjektoppstart av Bed and Breakfast
B&B på gård starter opp igjen fra høsten.
Allerede nå ber vi om at interesserte melder fra
om de vil være med.
Flere har startet opp i
våre kommuner og
prosjektet vil bygge opp
et nettverk. Margrethe
Henden Aaraas er
prosjektleder denne
gangen også. Prosjektet
er finansiert av
Fylkesmannen. Følg oss
på facebook.
Kommunedelplan landbruk 2016 – 2027
Rælingen kommune
Regionkontor landbruk har utarbeidet forslag til
kommunedelplan landbruk 2016 – 2027 for
Rælingen kommune. Kommunedelplanen er en
strategisk plan som fokusere på kommunens
satsingsområder for å styrke og videreutvikle
landbruket i Rælingen. Forslaget skal gjennom
flere politiske utvalg i Rælingen kommune før
den legges til offentlig ettersyn. Vi forventer
høring av planen i løpet av sommeren 2016.
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Grøfting og SMIL-tilskudd
- søknadsfrist 15. september 2016
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL):
 Forurensning:
1. Utbedre og oppgradere
hydrotekniske anlegg
2. Tekniske tiltak fangdammer
3. Etablere vegetasjonssone med trær
og busker mot vassdrag
4. Bygningsmessige miljøtiltak
 Kulturlandskap:
1. Tiltak for å fremme biologisk
mangfold
2. Tiltak for å bevare kulturlandskapet
3. Tilgjengelighet – tilrettelegging for
allmennheten
4. Tiltak for å bevare kulturminner
Drenering av jordbruksjord
(Eget skjema)
 Tiltak for drenering av dårlig drenert
jord med potensial for økt
jordbruksproduksjon.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med
Regionkontor landbruk i Lillestrøm
tlf. 66 93 20 30.
Nyåpning av pilegrimsleden i Skedsmo
Søndag 22. mai var det nyåpning av
pilegrimsleden gjennom Skedsmo med
vandreteateret i fra Skedsmo kirke til
Farseggen.

Prosjektleder Turid Rikheim har stått for
opprustning og merking av stien, krakker,
skilting til kulturminner, tavler om landbruket nå
og historiske elementer i landskapet. Bøndene i
området har vært svært positive og åtte nye
melkeramper er satt langs leden, et ly for de
reisende. Landskap er åpnet opp og leden har
funnet form i det villeste ravinesystem til
gårdsveier gjennom tun. At kirken stilte opp
med middelalderinspirert form og innhold gjorde
arrangement 22. mai særegent og uttrykksfullt.
Nå er det opp til oss alle å prøve leden, i alle
fall for Skedsmo.

Regionkontor landbruk kontaktinfo
Telefon: 66 93 20 30
E-post: post@regionkontorlandbruk.no
Hjemmeside: www.regionkontorlandbruk.no

Ansatte, ansvarsområder og
Kontaktinformasjon
Knut Samseth, Landbrukssjef
Innovasjon Norge, arealspørsmål.
knut.samseth@regionkontorlandbruk.no
Ida Marie Gjersem, Jordbrukssjef
Produksjonstilskudd, RMP, jord og miljø
ida.marie.gjersem@regionkontorlandbruk.no
Trygve Westrum Solem, Skogbrukssjef
Skog, miljø og areal
trygve.solem@regionkontorlandbruk.no
Alexander Egner, Skogkonsulent
Hogstmeldinger, viltnemnd Rælingen
alexander.egner@regionkontorlandbruk.no
Ana Nilsen, Landbruksrådgiver
SMIL, Drenering, Landbruksplaner Rælingen og
Lørenskog, viltnemnder Skedsmo og Nittedal
ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no
Elinor Skovholt, Sekretær
Skogfond, avløserordning v/ sykdom,
tidligpensjon og praktikantordning
elinor.skovholt@regionkontorlandbruk.no
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