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NETTBASERT AUTORISASJONSKURS – PLANTEVERN
Autorisasjonskurs for personer som skal fornye godkjenningen sin for kjøp og
bruk av plantevernmidler kan nå gjennomføres som et nettbasert kurs.
Informasjon om påmelding og annen relevant informasjon finnes på
Mattilsynet, http://www.mattilsynet.no
Det er i første runde utarbeidet spesialtilpasset kursmateriell innen fagområdene
korn, fôrvekster og grøntanlegg. Kurset inkludert eksamen gjennomføres
hjemme på egen pc/nettbrett. Etter de første tiltakemeldingene
landbruksavdelingen har fått, tyder det på at det nettbaserte kurset fungerer
greit, dog når rett nettleser og rette innstillinger i nettleseren benyttes. Det står
informasjon om hvilke nettlesere og innstillinger som er best tilpasset kurset på mattilsynets nettsider,
se her. Dersom det for eksempel er problemer med å vise sidene i kurset, er det høyst sannsynlig feil
nettleser (for gammel versjon), eller innstillingen i nettleseren er feil. Det tar i gjennomsnitt 6-7 timer å
gjennomføre det nettbaserte kurset, inkludert eksamen.
Personer som skal ta autorisasjonskurset for første gang må delta på et vanlig kurs. Se kursoversikt på
fylkesmannens landbruksavdeling (tlf 22003648) nettside, https://www.fylkesmannen.no/Oslo-ogAkershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Autorisasjonsbevis---plantevern/ som har oversikt over
kurstilbudene som er tilpasset denne målgruppen.

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET-SMIL-2016
Søknadsfristen for SMIL er 15. april. Bevilgningen til Eidsvoll fra fylkesmannen
er 670 300 kr, som er en økning fra i fjor (486 000 kr). Det innebærer tilsvarende
prioritering av tiltak som i fjor. Tabellen under viser prioriteringer av de ulike
miljøtiltakene og tilskuddsprosent. Dersom det søkes om flere tiltak innen samme
tiltaksområde, må det prioriteres mellom tiltakene.
Tabell. SMIL-tiltak 2016. Prioritering og tilskuddssatser.
Type tiltak
Prioritering
Maksimal
tilskuddssats
Hydrotekniske tiltak

1.

50

Gjenåpning av gamle
beiter

2.

40

Kommentar
Gjelder reparasjon av
dreneringssystem med
elementer som; kummer, utløp
(sikring), hovedgrøft, sikring
av gamle planeringskanter
Gjelder rydding og inngjerding
av gammel beitemark som
tidligere har vært benyttet som
beite, men som har vært ute av
drift. Mekanisk rydding
(ryddesag/ motorsag),
permanent gjerde med netting
og/ eller strøm.

Tilrettelegging av
rekreasjon og
friluftsliv

2.

50

Rydding og merking av tursti/
turveg som går gjennom
jordbrukslandskapet. Det vil
vurderes om tiltaket har
allmenn samfunnsnyttig
interesse. Disse tiltakene vil
prioriteres først.

Rehabilitering av
freda- eller
verneverdige
bygninger i
landbruket

3.

35

Gjelder ytre vedlikehold som;
tak, yttervegger, vinduer
grunnmur, bærende
konstruksjoner. Bygningens
ytre utseende skal bevares
(ingen fasadeendringer)

Vi minner om følgende vedlegg som skal følge søknaden:


Kart med avmerket tiltak



Kostnadsoverslag inkludert egeninnsats (overslag fra entrepenør eller eget
overslag)

 Foto ( gjelder særlig ved søknader om, gjenåpning av beite, rehabilitering av
bygninger eller rydding av tursti)

TILSKUDD TIL DRENERING 2016 I EIDSVOLL
Det vil også i 2016 kunne søkes om
tilskudd til drenering av jordbruksjord.
Vilkårene er som i 2015. Bevilgningen
for Eidsvoll er 539 300 kr i 2016. Vi vet
at behovet for drenering fremdeles er
stort i Eidsvoll. Det kan søkes om
tilskudd til systematisk grøfting eller
usystematisk grøfting. Tilskuddet
gjelder fulldyrka areal.
Til søknad om grøfting vedlegges kart med inntegnet planlagt grøftesystem (samlegrøfter, sugegrøfter,
kummer, utløp etc.). Det skal også vedlegges en erklæring i forhold til eventuelle miljømessige
konsekvenser av grøftinga i forhold til kulturminner, biologisk mangfold og lokale vassdrag (miljøplan
trinn 2). Søknadsskjema fås ved henvendelse til landbruksavdelingen eller kan lastes ned på kommunens
hjemmeside under: «for privatperson», «skjemaer A – Å».
Tilskuddssatsene er som i fjor, 1000 kr pr dekar ved systematisk grøfting, eller 5 kr pr løpemeter ved
usystematisk grøfting, begrenset oppad til 1000 kr pr dekar berørt areal. Frist: Fortløpende, men
innen1/11-16.

HUSK Å OPPDATERE GJØDSELPLANEN FØR VÅRONNA ! JORDPRØVENE SKAL IKKE
VÆRE ELDRE ENN 8 ÅR. JORDPRØVEUTSTYR KAN DU LÅNE PÅ LANDBRUKSKONTORET

Vi ønsker alle en riktig god påske !

