
Skiptvet kommune 

Næring og teknikk 
Les årets veileder her. Skiptvet kommune ønsker at det benyttes elektronisk 

søknadsskjema. Mer informasjon og eventuelt papirskjema finnes på 

www.fylkesmannen.no/ostfold/RMP  

 

Kartfesting av arealet du søker på er obligatorisk for alle tiltak. 

 

Skiptvet er et prioritert område på grunn av Glomma. Dette gir noe høyere til-

skudd. 

 

Viktigste ordninger i Skiptvet (beskrivelse og vilkår se veileder): 

Ovenstående er ikke uttømmende, se veileder for komplett oversikt. 

 

Søknadsfrist: mandag 20. oktober 2014. Utbetalingen av RMP skjer i mars 2015. 

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

kontoret. 
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I dette nummeret: 

Regionale miljøtiltak (RMP) - frist 20/10 

Landbruksnytt 

Sommer 2014 Årgang 27 

Tiltak Erosjonsklasse/foreløpig sats 

 1 2 3 4 

Ingen/utsatt jordarbeiding 0,- 100,- 130,- 130,- 

Lett høstharving 0,- 30,- 0,- 0,- 

Direkte sådd høstkorn 0,- 150,- 150,- 150,- 

Tiltak Foreløpig 

sats 

Fangvekster sådd sammen med vekster  100 kr/daa 

Grasdekte vannveier 8 kr/meter 

Vegetasjonssone (buffersone) 8 kr/meter 

Andre grasdekte arealer 250 kr/daa 

Stubb i flomutsatte og vassdragsnære områder 140 kr/daa 

Utsatt omlegging av eng 80 kr/daa 

Skjøtsel av særegne landskapselementer (gårdsdam/åkerholmer/

store trær) 

500 kr/dam 

300 kr/holme 

50 kr/tre 

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/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/
http://www.fylkesmannen.no/ostfold/RMP
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Antall søknader om SMIL-midler til hydroteknis-

ke anlegg har også i år vært god.  Foreløpig er 

det gjennomført tiltak for i overkant av 800.000 

kr. Landbrukskontoret har vært på flere befa-

ringer, og det er forventet at det også i år blir 

gjennomført tiltak for mellom 1,5-2 mill kr. Land-

brukskontoret kan være behjelpelig med prosjek-

tering av hydrotekniske tiltak.  

 

Det er ikke bare hydrotekniske tiltak som har 

fått tilskudd i år. Det er også innvilget tilskudd 

til å gjerde rundt gammel kulturmark. Deler av 

kulturlandskapet som ravinebeiter er i ferd med 

å gro igjen. Denne typen beiter er svært verdifulle i forhold til å beholde det biologiske mangfoldet. I tillegg 

er beiter i bruk en trivselsfaktor for befolkningen utenfor landbruket også.  

 

Det er ennå noe midler igjen på årets kvote. Ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon.  

SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket) 

Landbrukskontoret får stadig spørsmål om høst-

pløying og hva som er lov i forhold til krav om re-

dusert jordarbeiding. Hovedregelen er at er det 

erosjon i et dråg, skal ikke dråget  jordarbeides 

om høsten.  

 

Skal jord i klasse 3 eller 4 jordarbeides om høs-

ten, skal drågene ha permanent grasdekke. Det er 

ikke nok å sette igjen en stripe med stubb i drå-

gene eller så i et ekstra drag med høsthvete. 

Grasdekket må sås i om våren slik at det er etab-

lert om høsten. 

   

Areal som ligger ved bekk som flommer over av 

og til skal ikke jordarbeides om høsten.  Dette 

skal ligge i stubb hvis det ikke er permanent eng på arealet. 

 

Dersom regelverket for redusert jordarbeiding brytes, kan det trekkes tilsvarende manglende miljøplan fra 

produksjonstilskuddet. RMP-ordningen skal kompensere for driftsulemper og redusert avling.   

Krav til redusert jordarbeiding 

Gode arbeidsforhold for gjennomføring SMIL tiltak i høst. 

Det er ikke alltid stubb holder. 
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Kornhøsten 2014 

 

Landbruksnytt tok turen til Skiptvet mølle for å 

få tall fra årets kornhøst og få vite hvordan 

mottaket har vært.  Bra, lyder det korte svaret 

fra Tommy Nielsen.  Svaret gir også uttrykk for 

at alt ikke har vært helt topp.  

 

Av årets mottak av høsthvete ble det lite mat-

hvete, men mye fôrhvete. Dette skyldes først og 

fremst lavt protein, men også noe på grunn av lav 

hektolitervekt. Når det gjelder vårhveten har 

denne gjennomgående bra protein og hektoliter-

vekt, men har gått i fôr grunnet lavt falltall. Den 

fikk seg en knekk etter regnperioden.  

 

Mottak av havre og bygg har vært bedre enn normalt og mye bedre enn 2013.  

 

Pr 06.10.2014 er det ved Skiptvet Mølle mottatt 8088 tonn totalt. På samme tid i fjor hadde mølla mottatt 

4250 tonn. Resten av 2013, frem til nyttår, kom det 600 tonn til.  

 

Spesielt høsthveten har gitt store avlinger og mange har rapportert om at de aldri har hatt så gode avlinger, 

sier Nielsen. Generelt har det vært lave mykotoksinverdier i årets korn. Når det gjelder fuktighet har Tommy 

erfart at mange tresket kornet råere enn normalt på grunn av varslet nedbør. 

 

Ikke tvil om at det er sådd mye høsthvete i år. Det er mange frodige åkere å se både innenbygds og uten-

bygds. Hvordan har såkornsalget vært ved Skiptvet Mølle? I 2013 ble det solgt ca 50 t høstkorn.  Denne høs-

ten er det solgt 150 tonn! Det er renset 94 tonn høstkorn i 2014 mot 61 tonn i 2013.  

Fra 1.1.2015 avvikles forskrift om miljøplan, men krav om sprøytejour-

nal og gjødselplan er tenkt tatt inn i en ny produksjonstilskuddfor-

skrift som skal gjelde fra 1.1.2015 (denne er nå på høring). Internkon-

trollen som dokumenterer miljømessige forhold er tenkt ivaretatt 

gjennom KSL. Dette vil altså si at det blir litt endringer, og at sprøy-

tejournal og gjødselplan blir et krav for å få produksjonstilskudd. Det 

er dermed svært viktig å få dette på plass.  

Grunnlaget for en gjødselplan er jordprøver tatt på de enkelte jorde-

ne. Dersom du ikke har tatt jordprøver de siste 7 åra, må du sørge 

for å få tatt jordprøver før vekstsesongen 2015. Jordprøver anbefales tatt nå på høsten eller på våren før 

gjødsling/kalking når jorden er stabil. Bestillingskjema, jordbor og prøveesker kan fås ved henvende til land-

brukskontoret. Jordprøver kan leveres Skiptvet Mølle for videresending til analyse. 

Jordprøver - lenge siden sist? 

Høstens kornmottak har vært bra ved Skiptvet Mølle 

Klikk på bilde for bestillingskjema/info 

http://www.eurofins.no/vare-tjenester/landbruk/jord.aspx


 

 01. september: Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding 

 20. oktober: Frist søknad RMP-tilskudd 

 20.-24 oktober: Mottak av landbruksplast ved Skiptvet Mølle SA 

 31. oktober: Frist for avlingsskadeerstatning (følg link for informasjon) 

 20. november: Fornyelse sprøytesertifikat (arr: SNS Østfold) (se forrige utgave) 

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

 

Viktige datoer - kurs – møter 

Ord til ettertanke: Det er aldri noen som har fått vondt i øynene 

av å se på livets lyse sier. 

Telefonnummer- næring og teknikk 

Knut Bjørnstad 69 80 60 90/404 04 929 knut.bjornstad@skiptvet.kommune.no 

Lars Agnalt 69 80 60 82/952 71 611 lars.agnalt@skiptvet.kommune.no 

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

Øyvind Thømt 69 80 60 89/417 39 687 oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no 

Viken skog (HESSA) Arnfinn Espenes 911 91 745 arnfinn.espenes@viken.skog.no 

Baksia 

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

http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Avlingssvikt---sok-erstatning-elektronisk/
http://www.skiptvet.kommune.no/landbruksnytt
mailto:knut.bjornstad@skiptvet.kommune.no
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no
mailto:tove.odemark@skiptvet.kommune.no
mailto:oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no
mailto:arnfinn.espenes@viken.skog.no
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no?subject=Tips%20til%20landbruksnytt

