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TILSKUDD TIL DRENERING 2021
Tilskudd til drenering videreføres i 2021
tilsvarende som i 2020.
Søknad om tilskudd til drenering kan sendes
fortløpende. Tilskudd til drenering omfatter i
hovedsak tilskudd til:
•

Systematisk drenering (grøfting av
sammenhengende arealer med en viss
avstand mellom grøftene, utløp til kum
Systematisk drenering, dronebilde
og/ eller bekk)
• Usystematisk drenering (enkeltgrøfter på deler av arealer med utløp til åpne grøfter ( bekker)
eller kum)
Kravet er at arealene som omsøkes er drenert tidligere. Det kan være drenering med steingrøfter,
teglsteinsrør, åpne grøfter, plastrør eller andre materialer og teknikker.
Unntaket er planerte arealer, som kan omsøkes, selv om de ikke er drenert tidligere.

OBS ! Foreløpig innbefatter ikke ordningen tilskudd til drenering ved nydyrking ( som er klarert av
kulturvernmyndighetene), men vi håper og tror at dette kan innlemmes i ordningen etter hvert.
Tilskuddssatsene er som i 2020; 2000 kr pr dekar systematisk grøfting, 30 kr pr løpemeter ved
usystematisk grøfting (maks. 2000 kr pr dekar berørt areal). Til søknaden vedlegges kart med avmerket
areal berørt av tiltaket. Også planskisse for grøftinga kan vedlegges (skisse som viser hvor grøftene er
tenkt anlagt i terrenget og med tilhørende utløp). Det skal redegjøres for eventuelle miljømessige
påvirkning tiltaket kan ha. Dette gjøres i det elektroniske søknadsskjemaet ved å krysse av på en
egenerklæring for miljøeffekter tiltaket kan ha. Eidsvoll er innvilget 800 000 kr i tilskudd til drenering
til kommunen i 2021. Dette tilsvarer systematisk grøfting av omtrent 400 dekar fulldyrka jord.
Ordningen tilskudd til drenering, kan kombineres med SMIL-ordningen, for å få et mer helhetlig
fungerende drenssystem for større sammenhengende jordbruksarealer på driftsenheten. Dette kan for
eksempel være å oppgradere en eldre samlegrøft eller kum for å kunne øke kapasiteten , for å ta unna
mer overflatevann fra en ny systematisk drenering. Som kjent vil en ny systematisk drenering mer
effektivt fjerne overflatevannet, dermed kreves det økt kapasitet på de eksisterende samlegrøftene og
kummene.
Søknaden sendes på altinn, her er direktelenke til skjemaet:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

Les mer om ordningen her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-avjordbruksjord

UTBETALING AV TILSKUDD TIL
REGIONALE MILJØTILTAK 2020
Utbetalingen av tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP)
for 2020, blir foretatt den 12. mars og de nærmeste
dagene. Utbetalingsbrevet blir sendt til meldingsboksen i
Altinn i perioden 26. februar til 12. mars. Du kan altså
erfare å ha fått tilgang til utbetalingsbrevet før pengene
var på konto.
Får du tilskudd, blir pengene automatisk overført til din
konto. Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler
pengene.
Det er vanlig klagerett på utbetalingen, 3 -tre- uker etter at utbetalingsbrevet er mottatt. Skriftlig klage stiles
til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Klagen sendes om kommunen. Legg merke
til at det fra 1/1-21 er statsforvalteren i Oslo og Viken som er klageinstans, dette var tidligere fylkesmannen i
Oslo og Viken.

VIL DU BLI AGROTEKNIKER ?
Fagskolen Innlandet, studiested Hvam utdanner
agroteknikere, og høsten 2021 starter studier innen:
✓ Planteproduksjon og driftsledelse
✓ Grovfôrbasert kjøttproduksjon
Begge studiene er på 60 studiepoeng, og gjennomføres
som deltidsstudium over 2 år. Studiene har både
nettbasert undervisning og samlinger. Samlingene er i
hovedsak på Grønt fagsenter, Hvam i Nes kommune,
Viken. Det kreves ikke generell studiekompetanse,
men fagskolen bygger på fullført 3-årig utdanning innen naturbruksprogrammet eller 5 år annen relevant
praksis/utdanning. Studiene egner seg bra for deg med landbrukserfaring. Søknadsfrist: 15. april 2021.
Les mer om studiene hos Hvam videregående skole og Fagskolen Innlandet

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
Landbrukskontoret er betjent med telefon og e-post mandag 29. mars og tirsdag 30. mars i påskeuka. Begge dager kl
10-14. Onsdag 31. mars er det stengt. Det er betjent igjen fra tirsdag 6. april. Det er fremdeles hjemmekontor på
enkelte dager for noen av oss: Dag: Mandag, tirsdag og fredag, Lars Jørgen: Onsdag og Petter: torsdag.
Kontaktinformasjon, landbrukskontoret
Dag E Opsahl, 66 10 70 93, dag.opsahl@eidsvoll.kommune.no
Petter Haugen, 66 10 70 92, petter.haugen@eidsvoll.kommune.no
Lars Jørgen Johnsrud, 66 10 70 95, lars.johnsrud@eidsvoll.kommune.no

Vi ønsker alle
en riktig god påske !

