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ENDRINGER I REGIONALE MILJØTILSKUDD (RMP) 2016
Nytt i 2016 er at det meste av Eidsvoll er innenfor prioritert
område. Unntaket er Feiring, deler av Minnesund og Morskogen,
dvs. de deler av kommunen som har dyrka jord som drenerer til
Mjøsa.
Dette innebærer økte satser og flere tilgjengelige ordninger for
arealer som har vært utenfor prioritert område (Vorma- og
Hurdalsvassdraget, HUVO). Det gjelder ordningene:




Stubb på flomutsatt og vassdragsnært areal
Ugjødsla randsone i eng
Utsatt omlegging av eng

Merk også at for å motta RMP tilskudd er det tilstrekkelig om vegetasjonssonen slås med beitepusser.
Men vær oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, dersom det skal mottas produksjonstilskudd.
Tilskudd til lett høstharving utgår i 2016.
Se foreløpig satser mht. RMP-tiltak, forurensing, nedenfor, og se mer informasjon inkl. øvrige satser på:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionaltmiljoprogram---RMP1/
Det vil i løpet av sommeren bli sendt ut informasjon om RMP fra fylkesmannen til alle som søkte
produksjonstilskudd i august 2015.
Foreløpige RMP-satser, forurensing, 2016
Miljøtilskudd
forurensning
Ingen/utsatt jordarbeiding
Kl 2-4
Stubb på flomutsatt og
vassdragsnært areal
Direktesådd høstkorn
Kl 1-4
Fangvekster sådd sammen
med andre vekster
Fangvekster etter høsting
Grasdekte vannveier
Vegetasjonssone
Ugjødsla randsone i eng
Vedlikehold av fangdam
Utsatt omlegging av eng
Andre grasdekte arealer
Ugrasharving

Prioriterte områder

Andre områder

100 kr/daa 160 kr/daa 190
kr/daa
140 kr/daa

0 kr/daa 140 kr/daa 170
kr/daa
0 kr/daa

100 kr/daa 200 kr/daa 260
kr/daa 290 kr/daa
100 kr/daa

100 kr/daa 170 kr/daa 240
kr/daa 270 kr/daa
100 kr/daa

100 kr/daa
20 kr/m
10 kr/m
10 kr/m
1 000 kr/daa
120 kr/daa
250 kr/daa
80 kr/daa

100 kr/daa
15 kr/m
8 kr/m
0 kr/daa
1 000 kr/daa
0 kr/daa
150 kr/daa
80 kr/daa

TILSKUDD TIL DRENERING 2016 I EIDSVOLL
Endringer i dreneringsordningen – planert areal og nye skjema
Fra 2016 kan det gis tilskudd til drenering for planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. Dette har vi
skjønnsmessig praktisert i Eidsvoll også tidligere år, men nå har det altså blitt formalisert i forskriften.
Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover.
Kravet om at arealet tidligere skal være grøftet gjelder fortsatt for øvrige arealer.
Det er utarbeidet nytt søknadsskjema for drenering, nytt skjema for dreneringsplan og nytt skjema for
miljøvurdering av drenering. Disse skal nyttes (skriv skjemanummeret i søkefeltet på nett):
Søknadsskjema nr.Ldir -443 (lenke til landbruksdirektoratet)
Miljøvurdering av drenering, nr. Ldir- 445 (lenke til landbruksdirektoratet)
Skjemaene kan også fås ved henvendelse til landbruksavdelingen i kommunen.

FLOGHAVRE OG FLYTTING AV JORD, MASKINER OG UTSTYR
MELLOM EIENDOMMER VED ULIKE FORMER FOR
ANLEGGSVIRKSOMHET
Bygge- og anleggsvirksomhet, grunnundersøkelser og lignende, også på
landbrukseiendommer, vil kunne medføre at jord, frø og planterester flyttes mellom
eiendommer, enten i form av bortkjøring av overskuddsmasser eller som vedheng på
maskiner og redskap. Dette innebærer en risiko for spredning av alvorlige
planteskadegjørere, brysomme ugras, som for eksempel floghavre, burot og invaderende
arter, som måtte befinne seg i jorda. For å hindre at så skjer, må nødvendige tiltak iverksettes. Renhold
av maskiner og redskap ved flytting mellom eiendommer er viktig i så henseende.
Mattilsynet fører tilsyn med aktiviteter som omfattes av Matloven og forskriftene om plantehelse og
floghavre, jfr. Matlovens § 23. Brudd på nevnte lov og forskifter kan i ytterste konsekvens medføre
tilbakeholdelse av areal- og kulturlandskapstilskudd i produksjonstilskudd, jfr. forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11, 1. ledd.

UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD ETTER SØKNAD 20. JANUAR
2016
Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad 20. januar 2016 skjer etter planen 1. juni. Normalt skal
tilskuddet være på konto etter 1 -2 dager. Utbetalingsbilaget kommer i meldingsboksen på Altinn
samme dag som utbetalingen skjer. Det er 3 ukers klagefrist på utbetalingen.

GRATIS MILJØRÅD TIL NYE BRUKERE
Gratis miljøråd til nye brukere er et tilbud til gårdbrukere som har startet
opp i løpet av de fem siste årene. Tilbudet innebærer et besøk på garden med
befaring på dyrket areal. Det vil bli gitt
veiledning i tilpasning til ordningene i regionalt
miljøprogram (RMP), med diskusjon av
jordarbeidingspraksis, vekstskifte og
gjødslingspraksis. Vi ser også på muligheter for utbedring av hydrotekniske
anlegg og mulighet for å kunne søke om SMIL-midler. Rådgivingen vil
være nyttig i oppdatering og utbedring av gardens miljøplan. Etter besøket
lager vi en kort rapport med kart og prioriteringsliste for aktuelle miljøtiltak
på garden. Kartet og rapporten kan brukes som grunnlag for RMP søknad og evt. SMIL-søknader.
Stine Vandsemb og Anna K. Berg i Norsk Landbruksrådgiving Øst vil utføre rådgivingen, som
finansieres av Fylkesmannens landbruksavdeling, slik at det er gratis for bonden.
Høres det interessant ut?
Kontakt: Stine Vandsemb, mob: 99270389, stine.vandsemb@nlr.no
Anna K. Berg, mob: 98333448, anna.katarina.berg@nlr.no
Eller kom innom kontoret vårt på Grønt fagsenter, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam.

