Gullkornet
Informasjonsskriv til jordbrukere og skogbrukere i Eidsvoll og Feiring, Nr. 3, juli 2017
Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, landbruk og geodata, Rådhusgata 1,
2080 Eidsvoll, Tlf.: 66 10 70 00 Fax: 66 10 71 11 E-post: post@eidsvoll.kommune.no.
https://www.eidsvoll.kommune.no

RMP- REGIONALE MILJØTILSKUDD 2017- FRIST: 20. OKTOBER
Med i planlegginga av vekstsesongen, er ofte en vurdering av om det skal sås fangvekster, tilsås grasdekte
vannveger eller vegetasjonssoner eller andre miljøtiltak. I denne forbindelse har fylkesmannen på sine
hjemmesider før årets våronn, lagt ut oppdatert informasjon om regionale miljøtilskudd 2017. Lenke til
deres hjemmeside følger nedenfor.
Det er ingen endringer i type RMP-tiltak som kan omsøkes eller tilskuddssatser for RMP i 2017. Det
meste av Eidsvoll er nå, som i fjor i «prioriterte områder» mht. miljøtiltak. Dette innebærer høyere
tilskuddssats til enkelte av miljøtiltakene enn det er for tilsvarende miljøtiltak i «andre områder».
Det er tiltak mot avrenning til vann og vassdrag
som har høyere tilskuddssats. Dette er fordi man på
sikt ønsker å heve vannkvaliteten i vårt
vannområde: Hurdal og Vormavassdraget
(HUVO). Dette vannområdet omfatter Vorma med
alle sidevassdrag og Hurdalsjøen med
sidevassdrag. Dette innebærer at også småbekker
med årssikker vannføring som renner ut i Vorma
eller sidevassdragene er med i vannområdet.
Dermed kan forenklede jordarbeidingsmetoder som
praktiseres ned mot nevnte vassdrag være viktige
bidrag for å hindre avrenning og heve
vannkvaliteten. Søknadsfristen blir den samme i
2017 som i 2016, altså 20. oktober. Den vil da
samkjøres med den nye søknadsfristen for produksjonstilskudd (søknad om arealtilskudd mv., som tidligere
var 20. august), som nå er 15. oktober.
I og med at flere av dere søker på samme arealer i begge ordninger, bla. beitearealene, vil forhåpentligvis
dette også lette utfylling av begge søknadene.
Det søkes fortrinnsvis via AltInn (Anbefales !). Fjorårets søknad med kart og avmerking kan hentes opp
igjen. Dette gjør forhåpentligvis årets RMP-søknad noe enklere å fylle ut.
Er det problemer med å få levert søknaden elektronisk kan det leveres papirsøknad. NB ! Kart med
inntegnede miljøtiltak må vedlegges.
Mer informasjon, se lenke:
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Varonna-tidfor-a-anlegge-miljotiltak/

SKOGFOND- HUSK Å FYLLE UT FAKTURAEN RIKTIG DERSOM DEN SKAL
DEKKES VIA SKOGFOND
Det er fremdeles slik at landbruksavdelingen får inn mangefullt utfylte fakturaer, slik at det er uklart
hvordan fakturaen skal innbetales/ dekkes. Dette medfører unødvendig tidsbruk for å behandle fakturaene
videre i skogfondssystemet. Forsinket betaling av fakturaen kan bli resultatet. Vi vil derfor minne om de
viktigste punktene ved oversendelse av fakturaer som skal dekkes av skogfondet.

Vi oppfordrer skogeiere til å registrere sine utbetalingskrav elektronisk på Landbruksdirektoratets nettsider.
Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjeneste Se din skogfondkonto.
Brukerveiledning finner du her. http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/152.guide


Alle fakturaer som skal dekkes av skogfondet skal ha underskrift av skogeier !



Skal du ha refundert beløpet (dvs. du har betalt fakturaen selv). Husk da å kryss av på fakturaen om
mva skal refunderes eller ikke. Og til hvilket kontonummer pengene skal overføres.



Skal fakturaen betales direkte til Mjøsen ? Kryss av for dette på faktura



Send inn fakturaen i god tid før forfallsdato.



Legg ved skjema for utbetaling fra skogfond til diverse formål (LDIR-909)

TILSKUDD TIL DRENERING 2017- BETYDELIG ØKTE TILSKUDDSSATSER
Det kan gis tilskudd til drenering av
jordbruksjord også i 2017. Tilskuddet
gjelder systematisk eller tilfeldig grøfting
av dyrka jord. Tilskuddssatsen er etter
siste jordbruksoppgjør (26/6-17) økt til
2000 kr pr dekar systematisk grøfting,
eller 30 kr pr løpemeter ved usystematisk
grøfting, begrenset oppad til 2000 kr pr
dekar berørt areal. (tidligere: 1000 kr pr
dekar berørt areal). Nye satser gjelder fra
01.07.2017. Altså for søknader sendt inn
etter 01.07.2017.
Søknadsskjema kan lastes ned fra
landbruksdirektoratets skjemaside,

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema eller ved å kontakte landbruksavdelingen. Til
skjemaet skal det vedlegges en miljøvurdering av dreneringstiltaket, denne lastes også ned via nevnte
lenke. Det skal legges ved kart, helst flyfoto med høydekurver, som viser planlagte grøftetiltak (planlagte
samlegrøfter, sugegrøfter og utløp) og med avmerket berørt areal. Søknaden med vedlegg, sendes enten pr.
post til Eidsvoll kommune v/ landbruksavdelingen, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll eller e-post
lars.johnsrud@eidsvoll.kommune.no
Søknadene behandles fortløpende, men siste frist for 2017 er 1. november. Bevilgningen til tilskudd til
drenering i Eidsvoll 2017 fra fylkesmannen, er 396 275 kr. Det vil si til systematisk drenering av ca 200
daa. Det er få søknader inne til nå i 2017, men vi vet at det er relativt stort behov for grøfting i store deler
av kommunen. Og etter ovennevnte er tilskuddssatsene økt betydelig.
Det er viktig å poengtere at alle drenssystem trenger vedlikehold. Så dreneringstiltakene må følges opp
med årlige inspeksjoner av spesielt utløp og kummer.
Derfor er det veldig greit å innarbeide faste rutiner på å kontrollere drenssystemene, på samme måte som
for eksempel kontroll av gjerdene om våren, for de som har husdyr på beite.

Vi ønsker alle en god sommer !

