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I dette nummeret: 

Velkommen til fagkveld - onsdag 18.03.2015 

Landbruksnytt 

Vår 2015 Årgang 28 

 
God våronn fra Landbrukskotoret 

1900 Velkommen 

1905 Orientering om tilskuddsordningene v/Øyvind Thømt 

 Produksjonstilskudd - Nye regler! 

 SMIL (Spesielle miljøtiltak) - Nye regler! 

 RMP (Reginale miljøtiltak) 

 BU midler 

2000 Spørsmål og sosialt samvær (kveldsmat) 

I jordbruksoppgjøret 2014 ble det bestemt å avvikle forskrift om miljøplan fra 

2015. Oppgavene som har inngått i miljøplan blir imidlertid i hovedsak videreført.  

 

Bruker man gjødsel eller plantevernmidler gjelder krav om hhv. gjødslingsplan og 

sprøytejournal. Slik dokumentasjon vil være en forutsetning for å motta fullt 

produksjonstilskudd. Det skal lages ny gjødslingsplan hvert år, basert på jordprø-

ver som ikke er eldre enn 8 år. Planen skal være på skiftenivå, og beregnet etter 

hehovet. (Gjødseljournal som viser hva det er gjødslet med er ikke godt nok) 

 

Brudd på bestemmelser om gjødslingsplan og sprøytejournal vil medføre avkorting 

i produksjonstilskudd, jf. forskrift om produksjonstilskudd. Ved søknad om til-

skudd er søker ansvarlig for at kravene er ivaretatt. 

 

Øvrige oppgaver i miljøplan, med krav til kart, sjekkliste og miljøplan trinn 2, blir 

avviklet med miljøplanen. Oppgaver og hjelpemidler som gjelder kartfesting og 

sjekklister blir imidlertid videreført gjennom næringens eget kvalitetssystem 

KSL. Gjennomføring av KSL vil være et godt hjelpemiddel for miljøhensyn og en 

sikkerhet for at man ivaretar ulike miljøkrav. 

 

Endring: Miljøplan 



Årgang 28 Side 2 

Søker av produksjons– og avløsertilskudd plikter å sette seg inn i det nye regelverket. Landbruksdirektoratets 

tolkning av forskriften kan leses i rundskriv 2014-29.  

 Grunnleggende vilkår i forskriften for å motta tilskudd at søker driver ”vanlig jordbruksproduksjon” Se 

rundskrivet pkt 2.3 

 Fra nå, avløseråret 2015, kan man kjøpe avløsertjenester fra andre enn avløserlag eller avløserring. Det 

betyr at man kan leie inn andre gårdbrukere/tjenestetilbydere på regning og få tilskudd ut fra dokumenter-

te utgifter. Det kreves dokumentasjon i form av bankbilag (dokumentasjon på betaling) og faktura som ty-

delig viser hvilke avløsertjenester som er utført. Se rundskrivet pkt 5.3. 

 Etter den nye forskriften kan man i et driftsfellesskap få separate tilskudd. Utmålingen av tilskuddet for-

deles da forholdsmessig likt mellom foretakene. Se rundskriv pkt 6.1. Ta kontakt ved spørsmål.  

Endring: Ny forskrift om produksjonstilskudd 

 

Planlegg 2015 - Buffersone 

1. Grenser arealer mot vassdrag? Vassdrag er definert som vassdrag og kanaler med årsikker vann-

føring som ikke tørker ut oftere enn hvert 10. år. Dvs at de minste bekkene som fort går tørr om 

sommeren, samt åpne grøfter der det bare renner vann i perioder, ikke er pålagt buffersone. 

Fra 2015 er det endringer i SMIL-ordningen. Det er viktig å merke seg at SMIL-midler nå skal avgrenses til 

foretak som er berettiget produksjonstilskudd. 

 

Nytt søknadsskjema skal utarbeides. Inntil dette er på plass kan eksisterende skjema brukes. Landbruksdirek-

toratet er i gang med å revidere rundskrivet. 

SMIL omfatter tiltak for å redusere risikoen for erosjon og avrenning av næringsstoffer. Tilskudd gis blant 

annet til hydrotekniske anlegg og omfatter for eksempel utbedring av anlegg som er ødelagt eller underdimen-

sjonert, tiltak som reduserer overflateavrenningen og forebygging av sammenbrudd i rørledninger. Gjenåpning 

av bekkelukkinger kan også være et aktuelt tiltak som kan gi flere miljøgevinster. 

Endring: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

2. Det skal være buffersone lags alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal. Det er 

krav om 2 meter naturlig vegetasjon  mot vassdrag. I tillegg kreves det varig vegetasjon  (gras i 

engomløp, busker eller trær) med minimum 6 meter bredde, eller areal i stubb på minimum 20 me-

ters bredde. 1 meter naturlig vegetasjon mot bekk teller  som 2 meter stubb. Eksempel: ved 5 meter 

naturlig vegetasjon er det tilstrekkelig med 10 meter stubb (2 x 5 meter naturlig vegetasjon + 10 m 

stubb = 20 meter tellende bredde) 

3. Er arealet flomutsatt? Arealer som kan oversvømmes ved en 5-års flom regnes som flomutsatt. 

Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.  

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv/regelverk/_attachment/44069?_ts=14a76b38078&download=true


Årgang 28 Side 3 

Skogbruksinstruktør Kåre Ødemark i Skogselskapet i Østfold gjennomfører befaringer og utarbeider tiltaksplan for 

din skog. Ta kontakt med  landbrukskontoret eller Kåre direkte 905 15 374.  

 

Kurs - ungskogpleie i Skiptvet 

I nummer 3/2015 av fagbladet Norsk Landbruk gir Ødemark en innføring i ungskogpleie. 31.03.2015 gjennomføres 

det kurs i ungskogpleie i Skiptvet. Påmelding til Kåre Ødemark - telefon 905 15 374 - kurset varer 7,5 t og koster 

1060 kr. Se mer informasjon på www.skogkurs.no 

Rådyrvald - frist for endringer - 1. april 

Ved endring av rådyrvald (utvide/slå sammen/endre valdansvarlig osv) ta kontakt. Frist for godkjenning av nytt vald 

1. mai. Frist endring 1 april. Skjema ”Søknad om godkjenning av vald/endring av vald” Mer informasjon på skjema side 

2. 

 Ny kommunetraktor til tjeneste fra 10.03.2015 

 CASE IH Maxxum 110 MC 

 17x16 ECO Semi Powership 50 km/t 

 Fjærende hytte/foraksel 

 Trima +3,1P laster 

Siste nytt 

Gratis slam - tilkjørt og spredd 

Askim, Spydeberg og Hobøl avløpssamarbeid ønsker å komme i kontakt med gårdbrukere som vil benytte slam til 

jordforbedring og gjødsling. Slammet har god gjødsel– og kalkvirkning. Selv om det er venteliste, er det fremtidig 

behov for spredearealer. Slammet er ikke godkjent i økologisk drift. For mer informasjon ta kontakt direkte på te-

lefon 69 88 40 10 eller e-post post@ahsa.no 

Tiltaksplan for din skog 

  

v/Skogbruksinstruktør Kåre Ødemark 

gratis 
Skogselskapet i Østfold 

Telefon: 905 15 374 

Skogbruk - tiltaksplan - kurs i ungskogpleie 

http://www.skogkurs.no/event.asp?Data_ID_Article=3798
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Skjema/Soknad-om-godkjenning-av-vald---bokmal/
mailto:post@ahsa.no


 15. februar 2015: Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perio-

den 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller 

frossen mark. 

 17. mars: Klima- og landbrukskonferanse BEDRE AGRONOMI - For program og påmelding 

trykk her. 

 17. mars: Viken Skog - vårmøte - Tingvoll kl 19:00 

 18. mars. Fagkveld om tilskuddsordnignene - Vonheim kl 1900. Arr. Skiptvet Bondelag. 

 24. mars: Fagdag manuelle skogsarbeidere i Østfold - arr. Skogselskapet. 

Viktige datoer - kurs – møter 

Ord til ettertanke: Ingen kan gå tilbake og lage en ny begyn-

nelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt. 

Postadresselinje 1 

Postadresselinje 2 

Postadresselinje 3 

Postadresselinje 4 

Postadresselinje 5 

Baksia 

Telefonnummer – plan, landbruk 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 

Siv Myklebust 69 80 60 97 siv.myklebust@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 

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

http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Velkommen-til-Klima--og-landbrukskonferanse-BEDRE-AGRONOMI/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Velkommen-til-Klima--og-landbrukskonferanse-BEDRE-AGRONOMI/
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