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GRØNN UTDANNING ?       

   
Studiet blir gjennomført over 2 år, med ca 10 samlinger pr år. I tillegg vil det være obligatoriske 

oppgaver, øvelser og noen kvelds/nettsamlinger.  
Nytt av året er at studiet entreprenørskap skjer i et samarbeid med Mære landbruksskole. Studiet innen 

økologisk landbruk gjennomføres i et samarbeid mellom Hvam og Sogn Jord- og Hagebruksskule. 

Studiet Planteproduksjon og driftsledelse gjennomføres i sin helhet på Hvam. 

Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført 3- årig utdanning innen 

naturbruksprogrammet eller 5 år annen relevant utdanning/praksis.  

Les mer om hvordan du søker hos Fagskolen Innlandet,  http://fagskolen-innlandet.no/slik-soker-du og 

om innholdet i studiene hos Hvam videregående skole, 

http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/for-voksne/fagskoleutdanning/ 

Har du ingen landbrukskompetanse fra før anbefaler vi voksenagronomen som starter opp høsten 2017, 

med ordinær søknadsfrist 1. mars. Dette er for deg som er fersk bonde eller planlegger å ta over gård, 

og som ønsker formell landbruksutdanning. 

Les mer hos Hvam videregående skole, http://www.hvam.vgs.no/ 

 

 

ENDRINGER I ORDNINGEN PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 

FRA SØKNADSÅRET 2017 
OBS ! Bare søkere med husdyr søker 15. mai 2017 

Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. 

mai (søknadsfrist). Her søkes det om tilskudd til husdyr (økologisk og konvensjonelt). Det 

registreres dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd for 2017 og dyr som gir grunnlag for 

tilskudd for grovfôrareal. Denne søknadsomgangen er kun for søkere med husdyr. 

 

NB ! Ny regel om sent levert søknad gjeldende fra 1. mai 2017 NB ! 

Søknadsfristene blir absolutte.  Det vil ikke lenger være mulig å levere søknaden etter fristen. 

DEN SOM IKKE LEVERER INNEN FRISTEN FÅR IKKE TILSKUDD !!   

Foretak som leverer innen fristen, vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14  dager 

uten å få trekk. 

 

 

 

 

Fagskolen Innlandet, studiested Hvam tar nå opp 

studenter til tre ulike studier, med oppstart til 

høsten. Søknadsfrist er 15. april, og du kan velge 

mellom 

 Planteproduksjon og driftsledelse 

 Natur- og kulturbasert entreprenørskap 

 Økologisk landbruk 
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TILSKUDD TIL DRENERING  AV JORDBRUKSJORD  2017 
Søknadsfristen for tilskudd til drenering av jordbruksjord er 1. november. Det kan søkes om tilskudd 

til systematisk grøfting eller usystematisk grøfting. Tilskuddssatsen er 1000 kr pr daa systematisk 

grøfta areal eller 15 kr pr m grøft ved usysteamtisk grøfting (begrenset til 1000 kr pr daa berørt areal). 

Bevilgningen fra fylkesmannen til drenering i Eidsvoll er på 396 275 kr i 2017. Altså til ca 396 dekar 

systematisk grøftning. Søknadsskjema kan lastes ned på landbruksdirekoratets hjemmeside, 

https://www.landbruksdirektoratet.no  eller fås ved henvendelse til landbruksavdelingen. 

 

BRUK VETT OG FØLG REGELVERKET VED LAGRING AV «TØRR» 

HUSDYRGJØDSEL!  
Lagring av «tørr» husdyrgjødsel, for eksempel hestemøkk og ulike typer 

talle er blitt et økende «problem» i de seinere år. Lagringen skjer som 

oftest rett på bakken og i noen tilfeller svært nær naboene. Slik møkk er 

gjerne yngleplass for fluer, den avgir som oftest noe lukt og kan avgi 

næringsstoffer til vassdrag.  

I følge gjeldende forskrift kan husdyrgjødsel med over 25 % tørrstoff 

lagres rett på bakken, men da på en plass som er skjermet for avrenning 

av overflatevann.  I tillegg må en tilstrebe å legge lagerplassen så langt 

unna naboene som mulig. Sist, men ikke minst, og her syndes det mye: 

 Møkka skal IKKE lagres i all evighet. Den skal spres på dyrka mark 

som gjødsel, fortrinnsvis hver vår. Den som ikke har tilstrekkelig areal 

selv må skaffe seg en spredeavtale med en nabo! 

 

 

PÅMINNELSE- SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I 

JORDBRUKET –SMIL 
Søknadsfristen for SMIL 2017 er 21. april 2017. Søknadsskjema kan lastes ned på hjemmesiden til 

landbruksdirekoratet, https://www.landbruksdirektoratet.no, eller kan fås ved henvendelse til 

landbruksavdelingen. Til søknaden skal det vedlegges: kart over tiltaket, kostnadsoverslag inkludert 

egeninnsats, arbeidsbeskrivelse, eventuelt foto av omsøkte tiltak i dagens tilstand. Søknadene vil 

behandles innen sommeren (15. juni), slik at eventuelt innvilgede tiltak kan settes i gang i sommer/ 

høst. 

 

VARME ARBEIDER-  KURS VED NLR ( norsk landbruksrådgiving) ØST 

I SAMARBEID MED LANDBRUKSKONTORET I EIDSVOLL- NY SJANSE  
Mange branner skyldes uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som 

utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og 

utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. 

Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom 

sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og 

deres ansatte som benytter sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården. 

Det var stor interesse for kurset i mars, derfor arrangeres det et nytt kurs i april. 

Sikkerhetskurs i varme arbeider avholdes på rådhuset i Eidsvoll mandag 3. april 2017  

kl 09.00 – 16.30. Det er plass til ca 25 deltakere på kurset. «Førstemann til mølla» 

gjelder. 

Påmelding til: Kari-Anne Aanerud,  mobil 90 20 74 64, kari-anne-aanerud@nlr.no 

 

Eller:  landbrukskontoret i Eidsvoll v/ Anders Habberstad (tlf. 66107092): 

anders.habberstad@eidsvoll.kommune.no 

 

 
Kurspris: 

Kr. 1800,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgivning Øst 

Kr. 2300,- for andre 

Innmelding i NLR Øst i løpet av kurset gir kursrabatt. 
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