
Skiptvet kommune 

Næring og teknikk 
Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og 

fritid kan leveres fra og med 31.7.2014 (registreringsdatoen). 

 

Skiptvet kommune oppfordrer til at søknader om produksjonstilskudd leveres 

elektronisk via Altinn 

 

Søknadsfrist: onsdag 20. august 2014 

 

 Leverer du søknaden etter fristen vil tilskuddet blir redusert med 1 000 

kroner for hver virkedag etter fristens utløp 

 Siste mulighet for å søke med trekk er 20. september, leverer du søkna-

den etter denne dagen blir den avvist 

 

Foretak som har søkt om tilskudd tidligere skal ha fått tilsendt informasjonsma-

teriell dersom de ikke har reservert seg mot det. Søknadsskjema og veilednings-

hefte blir ikke sendt i posten.  

 

Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør 

blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksre-

gisteret viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om 

produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik registrering. 

 

Viktig: Det er søker sitt ansvar å sette seg inn i regelverket og søke på det man 

er berettiget til. Kontroller f.eks. at oppgitte arealer er korrekte. Forvalt-

ningens kontroller avdekker kun søkers arealavvik dersom disse er høyere enn 

det som er registrert som gårdens areal i landbruksregisteret. Kontroller area-

ler opp mot kart på http://gardskart.skogoglandskap.no 

 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her. 

 

Husk å oppdatere adressen i enhetsregistret. Alle brev og informasjon som blir 

sendt ut henter adressen herfra. Alle gårder har nå fått gateadresse. Dersom 

du ikke har oppdatert adressen, kan du risikere at informasjon om tilskudd og 

søknadsfrister ikke kommer fram.  

 

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om tilskudd, ta kontakt med landbruks-

kontoret. 
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Landbruksnytt 

Sommer 2014 Årgang 27 

God skuronn fra Landbrukskontoret 

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/produksjonstilskudd/
http://gardskart.skogoglandskap.no
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd


Årgang 27 Side 2 

Søknadsfrist: mandag 20. oktober 2014. 
Årets veileder blir ikke sendt ut i posten. Les årets veile-
der her. 
Søk elektronisk: Du kan søke elektronisk fra 1. august 
2014. Søkte du elektronisk i 2013 finner du igjen dine 
data/registreringer når du søker i år. 
Elektronisk søknadsskjema finner du hos 
www.fylkesmannen.no/ostfold/RMP eller www.slf.dep.no  

Vilkår for å motta tilskudd: Miljøplan trinn 1 med kartfes-
ting av arealet du søker på er obligatorisk for alle tiltak. Du 
må kunne vise frem miljøplanen ved kontroll. 
 
Nyheter og endringer i RMP-ordningen  
Søknadsfristen er forlenget til 20.okt. 
Det gis fra 2014 kun tilskudd for høstharving i erosjonsklasse 2. Utbetalingen skjer i mars 2015. 
 
Ta kontakt med landbrukskontoret for ytterligere informasjon eller spørsmål om RMP ordningen. 

 

Tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) 2014 

Landbruksnytt har tidligere skrevet 

om bygging av fjøs på Hoel vestre. 

Søndag 24. august åpner Marit 

Wærner og Alf Håvar Bro gården 

for publikum.  

 

Som vertskap for åpen gård ar-

rangør Skiptvet bondelag, er det 

mye planlegging og tilrettelegging 

også for Marit og Alf Håvar. Moro 

å vise fram gården og produksjo-

nen, sier Alf Håvar. Åpen gård er 

ment å gi folk gårdsopplevelser og kunnskap om norsk landbruk. Det blir omvisning i fjøset, og det blir vist 

frem den teknologiske utviklingen innen landbruket. Ungene får utfolde seg med hopping i høy, smådyr, 

rideturer, osv. Det blir salg av produkter fra landbruket i gårdskiosk. 

Åpen gård 

Areal med erosjon. Her må det ikke pløyes.  

http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Landbruk%20og%20mat/Milj%c3%b8tiltak/Veileder%20RMP%202014.pdf
http://fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Landbruk%20og%20mat/Milj%c3%b8tiltak/Veileder%20RMP%202014.pdf
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/
http://www.fylkesmannen.no/ostfold/RMP
http://www.slf.dep.no/


Årgang 27 Side 3 

Sprøytesertifikat 
Om autorisasjon / sprøytesertifikat 

Alle som ønsker å forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkes-
messig sammenheng må ha gyldig autorisasjonsbevis. Autorisasjon gjelder for 
10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første 
gangs utstedelse. Autorisasjonsordningen er hjemlet i Lov om matproduksjon 
og mattrygghet (matloven) og forskrift om plantevernmidler. 

  

Hvem kan få autorisasjon / sprøytesertifikat? 

Autorisasjon kan gis til personer som:  

 Har fylt 18 år og som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave 
 Har dokumentert yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler 

Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon. 

Fornyelse av autorisasjon 

Studieforbundet næring og samfunn (SNS, tidligere Bygdefolkets studieforbund) arrangerer kurs for forny-
else av autorisasjonsbevis høsten 2014. 

Kursdatoer Skiptvet: 20/11 og 27/11 

SNS Østfold arrangerer mange kurs i høst. Følg link for å se kurs andre steder.  

Alle kurs er satt opp med to kvelder à 4 t. Eksamensdato blir satt opp ved ett senere tidspunkt.  
PS: Obligatorisk oppmøte begge kveldene. 

 

Kurs for nye brukere 

SNS Østfold har satt opp kurs for førstegangsbrukere 23. Februar 2015. Sted: Kalnes vgs.  

 

Påmelding til kurs gjøres pr e-post til Turid Eidbakk eller tlf 97630798 senest 14 dager før kursstart. 

Lars Agnalt startet 1. juli  som landbruksveileder. Lars 
har arbeidet 9 år for Jahle regnskapskontor. Han har 
overtatt gården hjemme ved Vamma, og driver gården 
med ammekuproduksjon og produksjon av korn.   

 

Hovedarbeidsoppgavene til Lars er foreløpig å behandle 
søknader om produksjonstilskudd og RMP-søknader.   

Skiptvet kommune ønsker Lars velkommen til næring og 
teknikk og lykke til i en stilling som er svært viktig  for 
bygda.  

Lars Agnalt  - ny landbruksveileider 

http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/akershus-oslo-ostfold/216-fornyelse-av-autorisasjonsbevis-hosten-2014
https://www.google.no/maps/place/Kalnes+videreg%C3%A5ende+skole/@59.314622,11.046879,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xd995c0e5a40f3a29
mailto:turid.eibakk@naeringogsamfunn.no
http://www.naeringogsamfunn.no/regionledd/akershus-oslo-ostfold


 

 20. august: Frist for søknad om produksjonstilskudd 

 24. august: Åpen Gård Hoel vestre (arr: Skiptvet Bondelag) 

 20. oktober: Frist søknad RMP-tilskudd 

 20. november: Fornyelse sprøytesertifikat (arr: SNS Østfold) 

 23. februar 2015: Sprøytesertifikat for førstegangsbrukere (arr: SNS Østfold) 

 

Viktige datoer - kurs – møter 

Ord til ettertanke:  Vend ansiktet mot solen, så ser du ikke 

skyggene.  

Telefonnummer- næring og teknikk 

Knut Bjørnstad 69 80 60 90/40404929 knut.bjornstad@skiptvet.kommune.no 

Lars Agnalt 69 80 60 82/95271611 lars.agnalt@skiptvet.kommune.no 

Tove Ødemark 69 80 60 87 tove.odemark@skiptvet.kommune.no 

Øyvind Thømt 69 80 60 89/41739687 oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no 

Viken skog (HESSA) Arnfinn Espenes 91191745 arnfinn.espenes@viken.skog.no 

Baksia 

Har du tips om stoff til Landbruksnytt? Ta kontakt med Lars Agnalt 

mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no?subject=Tips%20til%20landbruksnytt

