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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 20. AUGUST
Neste søknad om produksjonstilskudd i jordbruket er 20. august. Denne
søknadsomgangen kan det søkes om areal- og kulturlandskapstilskudd
(konvensjonelt og økologisk), husdyrtilskudd (konvensjonelt og
økologisk), driftstilskudd til mjølkeproduksjon, driftstilskudd til
spesialisert kjøttfèproduksjon, tilskudd til dyr på beite og tilskudd til dyr
på utmarksbeite.
Vilkår for å være berettiget arealtilskudd er at alt omsøkt jordbruksareal
har gjødselplan og at det føres sprøytejournal for driftsenheten. Det er
derfor viktig at evt. nytt leieareal tas med i gjødselplanen og
sprøytejournalen. Det skal foreligge kart som viser alt omsøkt
jordbruksareal. Dette henger naturlig sammen med en gjødselplan.
Husk at jordprøvene som danner grunnlag for gjødselplanen ikke skal
være eldre enn 8 år gamle. Gjødselplan, sprøytejournal og kart skal
kunne fremlegges ved en eventuell kontroll.

Ny søker ?
Er du ny eier/ forpakter på en landbrukseiendom og skal søke
produksjonstilskudd for denne eiendommen ? Da er det viktig at du
er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene med
jordbruksvirksomhet og får organisasjonsnummer. Dette kan gjøres
via AltInn. Når dette er i orden gir du beskjed til landbruksavdeling,
slik at det kan genereres et produsentnummer (foretaket kobles til
en landbrukseiendom i landbruksregisteret). Produsentnummeret
skal brukes ved salg av produkter fra landbrukseiendommen, bla. skal nummeret trykkes i øremerkene
som evt. husdyr på eiendommen skal ha. Produsentnummeret skal altså benyttes ved levering av
mjølk, kjøtt, korn, honning, bær eller andre produkter produsert på driftsenheten. Først når dette er
klart, er en berettiget produksjonstilskudd og kan søke tilskudd. Det kan gjøres via AltInn. Ta kontakt
med landbruksavdelingen ved spørsmål.

SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL
Det er viktig å være klar over at spredning av husdyrgjødsel er underlagt en egen forskrift, forskrift
om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Vi minner om i forskriftens:
§ 22.Gjødslingsplan
Bruk av gjødselvarer etter denne forskrift på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplan, jf. forskrift
om gjødslingsplanlegging. Gjødsla skal benyttes i forhold til plantenes næringsbehov, avlingsnivå,
jordanalyser mm.

§ 23.Spredetidspunkt
Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det
er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. I unntakstilfeller kan det tillates
spredning utenom tillatte sprededato etter søknad om dispensasjon.
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at
det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1.
september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen.
Nedmoldingstid og andre hensyn ved spredning av
husdyrgjødsel mv.
Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned
straks og senest 18 timer etter spredning. Dette er
særlig viktig å være klar over og informere til
eventuelle innleide entrepenører som skal spre gjødsla.
På den måten kan nedmoldinga skje i samråd og i
henhold til kjøreplanene til de som skal spre gjødsla.
Ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger
Nedmolding så raskt som mulig, og innen 18 timer
skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper
som følge av partikkelspredning.
Dette innebærer at det er normal folkeskikk å varsle naboer om spredning av husdyrgjødsel på forhånd,
så sant det er praktisk mulig. Helst 1 – 2 dager i forveien. For å skape «goodwill» mellom landbruket
og befolkningen/ samfunnet ellers, er sistnevnte varslingstiltak veldig viktig.
Spredning av husdyrgjødsel og biorest på eng
Man bør i alle sammenhenger tilstrebe å spre husdyrgjødsel og/ eller
biorest på eng ved mest mulige gunstige værforhold og unngå de
ugunstige spredeforholdene. Gunstige værforhold ved spredning av
husdyrgjødsel på eng er overskyet vær eller lett regn og ikke for høy
lufttemperatur. Da vil næringsstoffene i gjødsla raskere gjøres
tilgjengelig for plantene og tapet av næringsstoffer til lufta reduseres.
Sprer man derimot i sterk varme og sol (frarådes på det sterkeste !), vil
de mest nyttige næringsstoffene i gjødsla, som nitrogen (N), gå tapt som ammoniakk til lufta, og nytten
av husdyrgjødsla blir kraftig redusert.

FLOGHAVRE
Husk å kontrollere åkeren for floghavre gjennom vekstsesongen. Det er
fremdeles mange landbrukseiendommer i Eidsvoll som er registert med
floghavre. Dersom det oppdages floghavre på nye arealer, så ta opp hele planta
og send den til Kimen Såvarelaboratoriet AS, postboks 164, 1431 Ås for
analyse. Det skal legges ved et følgeskjema ved innsendelsen. Dette kan du
laste ned på Mattilsynets hjemmeside,
http://www.mattilsynet.no/skjema/registreringsskjema_ved_funn_av_floghavre.21574/
binary/Registreringsskjema%20ved%20funn%20av%20floghavre eller få på
landbrukskontoret. Vi kan også være behjelpelige med utfylling av skjema og
innsending av plante.
Floghavre

FJERN GAMMEL PIGGTRÅD !
Piggtrådgjerder som ikke blir vedlikeholdt er farlige for både ville og tamme dyr, og de er dessuten
ulovlige. Vi oppfordrer derfor de som fortsatt har gammel piggtråd liggende eller halvveis hengende
oppe i inn- og utmark på sin eiendom til å fjerne den snarest!

Vi ønsker alle en fortsatt god sommer !

