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GRØNN FAGSKOLE
Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar nå opp
studenter til tre ulike studier, med oppstart til
høsten. Studiene gjennomføres på deltid, med ca.
10 samlinger pr. år. I tillegg vil det være
obligatoriske oppgaver, øvelser og noen
kvelds/nettsamlinger.
Søknadsfrist er 15. april, og du kan velge
mellom:




Planteproduksjon og driftsledelse – 60 studiepoeng
Natur- og kulturbasert entreprenørskap – 30 studiepoeng
Økologisk landbruk – 60 studiepoeng

Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført 3-årig utdanning innen
naturbruksprogrammet eller 5 år annen relevant utdanning/praksis. Studiene egner seg bra for deg med
landbrukserfaring.
Les mer om hvordan du søker hos Fagskolen Innlandet , http://fagskolen-innlandet.no og om innholdet i
studiene hos Hvam videregående skole
, http://www.hvam.vgs.no

MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I
LANDBRUKET FOR 2019 – INNOVASJON NORGE
Det er ikke lenger søknadsfrist for JBU-midler.
Se nettsiden til Innovasjon Norge, https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/ ,for oversikt og hvilke
landbrukstiltak som prioriteres, og for informasjon om ordningen.
Nytt i 2019 er at det kan gis investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum 10
måneders lagerkapasitet. Tilskudd kan gis for inntil 20 % av kostnadene, begrenset oppad til 100 000 kroner per
prosjekt.
Søknadene leveres elektronisk hos Innovasjon Norge. Når søknaden sendes inn til Innovasjon Norge, må den være
komplett med all informasjon som skal følge saken, og alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt.
Ta kontakt med landbrukskontoret for mer veiledning og informasjon.

PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET- SØKNADSFRIST 15 MARS
Neste søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mars 2019. Denne søknadsomgangen omsøkes husdyrtilskudd
for sau over ett år ved telledato 1. mars, mjølkekuer, ammekuer, øvrige storfê pr 1. mars, verpehøner og
avlsgriser. Dette er del 1 av søknad om produksjonstilskudd for 2019. Del 2 søkes om den 15. oktober 2019.
I tillegg til husdyr og dyr på beite er det da dyrka arealer, avløsertilskudd for 2019 og levert mengde bær i 2019
det søkes på. Søknadsfristen 15 mars praktiseres fleksibelt og vil i 2019 forlenges til 29. mars. For de som
leverer søknaden til 15. mars, vil søknaden kunne endres fram til den 29. mars.

UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD
FOR 2018
Utbetaling av produksjonstilskudd og avløsertilskudd for 2018 ble
foretatt onsdag den 20. februar. Tilskuddsbrevet inkludert
beregningsgrunnlag er sendt til meldingsboksen i Altinn.
Følgende tilskudd utbetales ved denne utbetalingen:
 Husdyrtilskudd (konvensjonelt og økologisk)
 Arealtilskudd (konvensjonelt og økologisk)
 Kulturlandskapstilskudd
 Driftstilskudd til mjølkeproduksjon
 Driftstilskudd til spesialisert storfêkjøttproduksjon ( foretak med 6-40 ammekyr)
 Tilskudd til små og mellomstore mjølkebruk (gjelder bruk med 6-50 mjølkekyr, bruk med mer enn 50
mjølkekyr eller færre enn 6 mjølkekyr er ikke tilskuddsberettiget, jfr. gjeldende jordbruksavtale)


Beitetilskudd og tilskudd til dyr på utmarksbeite



Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser (storfè, sau, hest)



Avløsertilskudd til ferie og fritid for 2018 (maksimalt tilskuddsbeløp er 78 700 kr)

Sjekk utbetalingsbilaget mot søknaden. Meld i fra dersom du finner feil i beregningen.
Klagerett
Det er vanlig klagerett på produksjonstilskuddsutbetalingen. Klagefristen er innen 3 uker fra utbetalingsbrevet er
mottatt. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss, e-post:
fmovpost@fylkesmannen.no (Merk ! Nytt navn, adresse og e-post).
Klagen sendes om kommunen.

NYE SKOGBRUKSPLANER
Nye skogbruksplaner forventes levert i overgangen april/ mai 2019.
UTBETALING AV TILSKUDD TIL REGIONALE MILJØTILTAK- RMP
FOR 2018
Utbetaling av tilskudd til RMP vil foretas den 14. mars. Det utbetales bla. tilskudd til redusert eller ingen
jordarbeiding, såing av fangvekster, ugrasharving (ved konvensjonell drift), direktesådd høstkorn, utsatt
omlegging av eng og innmarksbeite. Utbetalingsbrevet sendes til meldingsboksen i Altinn. Samme klageregler
gjelder som for søknad om produksjonstilskudd.

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING ØST
ARRANGERER LOVPÅLAGTE OG NYTTIGE KURS
FOR DEG SOM BONDE
Høsten og vinteren er ofte tiden for å oppdatere kunnskap. Gjennom lovverk og KSL stilles det noen
kompetansekrav til bønder og Norsk Landbruksrådgiving tilbyr aktuelle kurs over hele sitt område.
Noen eksempler på kurs er: Autorisasjon for plantevern (fornying og førstegangskurs), autorisasjon for
gnagermidler, kurs i varme arbeider og inn på tunet. Les mer om kursene her, https://ost.nlr.no/kurs
Det er gode priser for medlemmene i NLR Øst. Les om kursene og finn et i nærheten av deg.
Vi ønsker våre medlemmer og andre velkommen på kurs!

