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I denne utgaven kan du lese om:
- Søknadsfrist RMP 20. oktober
- Erstatning for avlingssvikt
- Innovasjon Norge - frister
- Kulturlandskapsprisen 2015
- Gårdsvarme er lønnsomt!
- Kurs for nye gårdbrukere
Regionalt miljøprogram
Søknadsfrist for RMP i 2015 er 20. oktober.

Merk at det er nye vilkår i 2015 at det må
foreligge gjødslingsplan i tråd med kravene i
forskrift om gjødslingsplanlegging, og
plantevernjournal i tråd med kravene i forskrift
om plantevernmidler.
Landbrukskontoret er behjelpelig med
assistanse for å søke elektronisk, ta kontakt i
god tid før søknadsfristen.

Erstatning for avlingssvikt
Det kan gis erstatning ved avlingssvikt på grunn
av klimatiske forhold som det ikke har vært
Du kan sende elektronisk søknad via
mulig å sikre seg mot. Erstatning kan gis når
www.landbruksdirektoratet.no og «elektroniske
avling i skadeåret er mindre enn 70 % av
tjenester». Tiltakene legges direkte inn i kart fra
vekstgruppens gjennomsnittsavling. Vilkår for å
skog og landskap. Du kan allerede nå åpne
søke erstatning er at det er meldt fra til
søknadsskjema og sende søknad.
kommunen så snart en blir klar over at skade er
skjedd. Det blir ikke gitt erstatning til foretak
Det er i 2015 økte satser for areal i stubb i
som ikke har meldt skaden. Denne regelen er
erosjonsklasse 3 og 4 og for grasdekte
satt for at kommunen skal ha mulighet for
vegetasjonssoner og grasdekte dråg i «andre
kontroll av skadeårsak.
områder».

Innovasjon og investering
Varsel: Frist for 2016-søknader til Innovasjon
Norge er 1. desember 2015.

Prisen ble utdelt av ordfører i Nittedal, Hilde
Thorkildsen før kommunestyremøtet mandag
31. august.

Kolbjørn Glosli berømmes for sitt engasjement
for skjøtsel av sammenhengende store arealer
langs Nitelva. Han har tatt initiativ til samarbeid
med naboer om beiting over flere eiendommer.
Innovasjon Norge har endret
Han har levendegjort landskapet med dyr i et
saksbehandlingsrutinene sine, slik at alle nye
viktig ravinelandskap for Nittedal. Kolbjørn
søknader for 2016 skal sendes innen
01.12.2015. Resultatet er at sluttbehandlingen Glosli har vist god agronomi i et bevisst valg av
blir tidligere ferdig hos dem på vårparten. Det er kjøttferasen, Hereford, som passer til dette
ulendte landskapet og jordsmonnet. Hans
en viktig forutsetning at alle nødvendige
arbeid for skjøtsel av dette vakre landskapet er
vedlegg til søknaden følger med søknaden.
en berikelse for biologisk mangfold og
For søknaden legger en til grunn Retningslinjer opplevelsen av dette viktige kulturlandskapet i
Nittedal.
for bruk av bedriftsrettede virkemidler på
Etablerertilskudd, investeringstilskudd og lån.

landbrukssektoren i Østfold, Oslo og Akershus
for 2015.
I retningslinjene finner en opplysninger om hva
som kan få midler og ikke, og hvilket støttenivå
en kan søke på. Fra neste år vil det ikke være
mulig å søke rentestøtte som i 2015.
Innovasjon Norge har også lyst til å møte
mulige søkere og deres prosjekt på gårdene i
løpet av 5. – 30. oktober. Meld fra til
landbrukskontoret innen 25. september om
dere vil ha et slikt besøk.
På Grønt fagsenter Hvam vil det bli arrangert
byggelederkurs 26. – 27. oktober.
Kulturlandskapsprisen 2015

Skogbruk - Gårdsvarme er lønnsomt!
Skogselskapet i Oslo og Akershus vil i
samarbeid Innovasjon Norge avholde
kurs/møter om etablering av gårdsvarmeanlegg
og varmesalgsanlegg basert på bioenergi i
Akershus. Møtene vil bli arrangert av Akershus
bondelag med sine lokallag, skogeierlag ogeller kommuner.
Kursene/møtene skal avholdes høsten 2015 og
vinteren/våren 2016 og deltagelse er gratis for
deltagerne. Dette er en unik sjanse til å få
arrangert et møte for gårdsvarme i ditt område.
Ta kontakt med Håvard Midtskogen i
Skogselskapet på mobil 95 04 04 38 eller epost haavard@skogselskapet.no
Kurs for nye gårdsbrukere – 09.11.2015
Velkommen til kurset som avholdes ved
Regionkontor landbruk, Voldgt. 10,
Lillestrøm, mandag, 09. november 2015, kl.
14.00 – kl. 16.00.
Møt de ansatte ved landbrukskontoret, og få
veiledning om de følgende temaene:

Bilde: RKL

Kulturlandskapsprisen tildeles Kolbjørn Glosli i
Nittedal.



Overtagelse og oppstart av gårdsdrift
forhold til landbrukskontoret



Tunutvikling og næring – v/landbrukssjef
Knut Samseth
Jordbruk og miljø, og tilskuddsordninger
– v/jordbrukssjef Ida Marie Gjersem
Skog, skogfond og Markaforskrift –
v/skogbrukssjef Trygve Solem
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Påmelding innen 02. november til
post@regionkontorlandbruk.no, eller ring
66 93 20 30. Vi vil gjerne høre hva slags
gårdsdrift du har, og oppfordrer deg til å komme
med spørsmål og forslag du ønsker at vi skal ta
opp.

Om du er interessert i mer informasjon, ta
kontakt til Landbrukskontoret, Bondelagets
grøntutvalg eller NLR Viken/Frukt og
bærrådgivingen Mjøsen dan.christensen@nlr.no

Årshjul for saksbehandling
20. januar
- Produksjonstillegg
(husdyr)
- Avløsertilskudd for
ferie
Bilde: RKL

Er frukt- og bærdyrking noe for deg?
Frukt og bærdyrking byr på spennende
muligheter. Forbruket stiger og det er plass til
flere dyrkere. Nær de store byene på Østlandet
er direktesalg fra gården en opplagt mulighet.

31. oktober

15. februar

- Søknadsfrist
avlingssvikt

- Søkndadsfrist SMIL
og NMSK

Skaden meldes
straks til
kommunen

- Søknadsfrist
drenering

20. oktober

20. august
- Produksjonstilleg

- Regionalt
En gårdsbutikk kan være en god ide for de som
(husdyr og areal)
miljøprogram
har et mindre bruk og som gjerne vil ha mer
arbeid hjemme. Har du et stort bruk, vil det
15. september
være mer aktuelt å produsere til salg via
- Søknadsfrist SMIL
grossist, hvor du kan utnytte de muligheter for
- Søknadsfrist
drenering
stordrift som gården har. I de aller beste
klimatiske strøkene er frukt en mulighet, mens
mange bærslag kan vokse i stort sett hele
Regionkontor Landbruk kontaktinfo
området så lenge øvrige forhold er gode nok.
Telefon: 66 93 20 30
E-post: post@regionkontorlandbruk.no
Frukt- og bærdyrking er spennende og
Hjemmeside: www.regionkontorlandbruk.no
krevende, men har også et stort
inntektspotensiale forutsatt at tilfredsstillende
avlinger oppnås. Du må være en flink og
påpasselig bonde som vil lære nytt for å lykkes
med dyrkingen.
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