
Skiptvet kommune 

Plan, landbruk og 

teknikk. (PLT) 

Søknadsomgangen i august omfatter disse til-

skuddsordningene:  

 Arealtilskudd 

 Kulturlandskapstilskudd  

 Tilskudd til dyr på beite 

 Tilskudd til dyr på utmarksbeite  

 Arealtilskudd til økologisk landbruk 

 Tilskudd til husdyr  

 Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 

 Driftstilskudd til melkeproduksjon  

 Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

Søknad: produk-

sjonstilskudd. 

1 

Familieskogdag 1 

Frist: Innovasjon 

Norge 

2 

Tema: Beiting - ut-

marksbeite. 

2 

Nyhet: RMP 2016 2 

Jakt 2016 3 

Krepsepest 3 

Baksida 4 

  

  

  

I dette nummeret: 

Søknad: Produksjonstilskudd - frist 20.08 ! 

Landbruksnytt 

Vår 2016 Årgang 29 

God skuronn fra PLT 

Sett av lørdag 24. september til skogdag. I år er 

det Spydeberg som er vertskommune for familie-

skogdagen. Arrangementet finner sted på Grø-

kjern gård (Nina Hoff), Haugenveien 81. Oppmøte 

kl. 1100. Åpen gård med dyr. Foredrag med skog-

faglige temaer. Aktiviteter for barna. Konkurran-

ser m/premier. Åpent for alle, gratis servering. 
Arr: HESSA skogeierforening og Hobøl, Enebakk, Spydeberg, 

Skiptvet og Askim kommune. 

Familieskogdag - 24. september 

Viktig!  

 Benytt veiledningshefte for å få oversikt over vilkårene for å motta til-

skudd. 

 Kontroller at søknaden er korrekt.  

 Etter at søknaden er avlevert, kan den ikke endres. Ta kontakt med kommu-

nen dersom noe må endres etter at søknaden er sendt. 

 I.h.t. vilkårene vil endringer etter søknadsfristen anses som ny søknad og 

medføre reduksjon i tilskudd med 1000 kr per dag etter fristens utløp.  

Skogdag Skansehytta Askim 2015 

http://www.1881.no/jordbruk/jordbruk-oestfold/jordbruk-spydeberg/nina-hoff_411480S1/kart/
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/54186?_ts=155c91e5ff8&download=true
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/54186?_ts=155c91e5ff8&download=true
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no?subject=Endring%20av%20søknad%20om%20produksjonstilskudd
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no?subject=Endring%20av%20søknad%20om%20produksjonstilskudd


Årgang 29 Side 2 

Saksbehandlere/rådgivere i Innovasjon Norge reiser på gårdsbesøk til nye 

søkere i høst. Dersom du har planer om å søke midler fra Innovasjon Nor-

ge og ønsker gårdsbesøk, ta kontakt med landbrukskontoret innen mandag 

19. september 2016.  

NB: Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 

Med «påbegynt» menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/

kontrakt som gjør investeringen irreversibel. 

Tema: Beiting - utmarksbeite 

Søknad: Søke midler fra INNOVASJON NORGE i 2017? 

Det gis beitetilskudd (produksjonstilskudd) til dyr som går på beite i minst 16 uker. Det gjelder areal som bei-

tes av egne dyr, eller hester som etter skriftlig avtale beiter på eget beiteareal. 

Tilskudd til dyr på utmarksbeite kan gis når hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket er fra utmarksbeite. 

Mange har gjerdet inn områder med både innmarksbeite og skog. Det kan i slike tilfeller ikke kontrolleres hvor 

fôrinntaket gjøres og det vil da ikke kunne gis tilskudd til utmarksbeite. 

På figuren over er det to adskilte beiteområder. På beite til venstre kan det ikke søkes på dyr på utmarksbei-

te, fordi dyrene også har tilgang til beitearealer på fulldyrka- og innmarksbeite. Beite til høyre består kun av 

utmark og det kreves at det går dyr på dette beite i minst 5 uker. Hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket 

må være fra beitingen i utmarka.  

Skog (utmark) Skog (utmark) 

Fulldyrka 

Innmarksbeite 

Nyhet: RMP 2016 (Søknadsomgangen er åpen) 

Ny oppdatert RMP veileder kan lastes ned fra fylkesmannens nettsider. Fra og med søknadsomgangen 2016 er 

det gjort følgende endringer: 

 Tilskuddsordningen ”Høstharving” utgår. 

 ”Vegetasjonssoner (buffersoner)” kan slås (uten å høste/fjerne graset).  

 ”Bevaringsverdige husdyrraser” er fjernet fra RMP, men tatt inn i søknad om PT fra og med 2016. 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Landbruk%20og%20mat/Miljøtiltak/Veileder%202015-17%20nettversjon%20-%20liten%20versjon.pdf


Årgang 29 Side 3 

Jakt 2016 
Fellingstillatelser er sendt ut for både elg og rådyr. Årets elgkvote er 38 dyr. 

17,5 % kalv (1/2 år) og 82,5 % voksne (1 1/2 år og eldre). Det er en liten økning 

fra 35 dyr i 2015. Det er sendt ut 52 fellingstillatelser på rådyr, til sammen 

128 dyr. 

Kommunens jaktrett har i år blitt tildelt 2 Skjetvinger for 4 år. Tildelingen ble 

gjort ved trekning.  



 20.08. - Søknadsfrist produksjonstilskudd 

 01.10. - NY dato for debattmøte for Landbruksspørsmål 

 20.10. - Søknadsfrist RMP 

 

 

 

 

Viktige datoer - kurs – møter 

Ord til ettertanke:  

Det tar mindre tid å gjøre en ting riktig, enn å forklare hvorfor man gjorde det 

galt. 

Baksia 

Telefonnummer – plan, landbruk og teknikk 

Servicekontoret 69 80 60 00 post@skiptvet.kommune.no 

Øyvind Thømt  69 80 60 89/417 39 687 oyvind.thomt@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 

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

August - september - ungskogpleiekurs i Skiptvet, ta kontakt med Kåre Ødemark - mo-

bil 905 15 374 (Tidspunkt og sted avtales med deltakerne - kurs kjøres når 5 deltakere) 

mailto:postmottak@skiptvet.kommune.no
mailto:oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no
mailto:siv.myklebust@skiptvet.kommune.no
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no?subject=Tips%20til%20landbruksnytt

