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TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 2021
Vi minner igjen om at ordningen tilskudd til
drenering av jordbruksjord i 2021 videreføres
som i 2020. Formålet med ordningen er å øke
kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å
gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord
med potensial for økt avling, samt å redusere
faren for erosjon og overflateavrenning av
næringsstoffer til vassdrag.
Tilskuddssatsene for tilskudd til drenering er
2000 kr per dekar ved systematisk grøfting eller
30 kr per løpemeter grøft ved usystematisk
grøfting/ profilering. Det er bra med midler igjen
!
I tillegg til tidligere grøfta areal gjelder tilskuddet
også for planerte arealer. Til søknaden vedlegges
kart (for eksempel gårdskart fra NIBIO) med
avmerket berørt areal, gjerne med en skisse for hvordan grøftene er tenkt lagt sammen med kummer og utløp.
Søknadene behandles fortløpende, men siste frist for innsending av søknad i 2021 er 01.12. Dette for å kunne
behandle søknaden innenfor årets budsjett for tilskuddsmidler til drenering. Det er kommunen v/
landbruksforvaltningen som innvilger tilskudd til drenering.
Her er lenke til søknadsskjemaet: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-tildrenering-av-jordbruksjord/

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 og
lokale vassdrag. 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!

PRODUKSJONSTILSKUDD MED SØKNADSFRIST 15 OKTOBER
Neste søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. oktober med telledato for husdyr 1. oktober. Det kan søkes om
tilskudd fra 1. oktober. Søknaden leveres via Altinn. I særlige tilfeller kan søknaden leveres på papir (for
eksempel der dødsbo er søker). Denne søknadsomgangen søkes det bla. om; areal- og kulturlandskapstilskudd,
husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk landbruk, tilskudd til dyr på beite og tilskudd til bevaringsverdige
husdyrraser.
Det søkes om avløsertilskudd til ferie og fritid for 2021 på samme skjema.
Søknader som leveres innen søknadsfristen den 15. oktober, kan endres og leveres på nytt innen 29. oktober.
Søknader som leveres etter søknadsfristen kan ikke endres av søker, men av kommunen i særlige tilfeller, og
etter melding fra søker.
SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGIONALE MILJØTILTAK (RMP) 2021 MED SØKNADSFRIST 15.
OKTOBER
Søknadsfrist for RMP 2021 er 15. oktober (det kan søkes om tilskudd fra den 15. september). Ordningen er omtrent
uendret fra i fjor, når det gjelder type tiltak som det kan søkes om tilskudd til. Det søkes elektronisk gjennom Altinn
eller på papir, dersom det er problemer med den elektroniske søknaden. Kart med inntegnede tiltak skal uansett
følge søknaden. Fordelen med den elektroniske søknaden er at tiltakene du søkte på i fjor ligger inne i systemet, slik
at kartet kan hentes opp igjen i årets søknad. Så kan kartet eventuelt korrigeres med årets tiltak, og legges ved på
nytt. Søknaden må leveres innen fristen. Dersom søknaden leveres over fristen trekkes det 1 000 kr i tilskudd pr dag
fristen oversittes.
For å hente årets søknadsskjema logges det inn i Altinn og du velger skjema fra landbruksdirektoratet. Du kommer
inn i selve skjemaet ved å logge inn med bank ID eller mobil ID (samme innlogging som for eksempel til
nettbanken din). Det er utarbeidet et veiledningshefte for RMP. Det ligger ute på statsforvalteren i Oslo og Viken
sine hjemmesider:
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmpveileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf.

KORONASITUASJONEN OG BEMANNINGEN PÅ LANDBRUKSKONTORET
FRAMOVER
Ettersom flere og flere nå er fullvaksinerte utover høsten, vil det bli flere personer til stede på rådhuset i Eidsvoll og
det blir mindre og mindre bruk av hjemmekontor. Dersom dere skal ha tak i en av oss, så ring det vanlige
kontortelefonnummeret (se nedenfor), er vedkommende på hjemmekontor er kontortelefonen viderekoblet til
jobbmobil automatisk.
Ellers er e-post en grei måte å komme i kontakt med oss på. Det er lettelser i besøksrestriksjonene på rådhuset
framover. Vi kan ta i mot besøk på kontorene igjen. Men: Ring (eller send epost) først for avtale !
Bemanning
Anders Habberstad som har hatt ett års permisjon fra stillingen som skogbruksansvarlig i Eidsvoll, kom tilbake i denne
stillingen nå fra 1. august. Samtidig har Petter Haugen, som har vært vikar for Anders, gått tilbake til sin stilling ved
oppmålingsavdelingen. Vi vil takke Petter for en flott innsats som vikar det siste året, og ønsker Anders velkommen
tilbake på landbrukskontoret !
Da er bemanningen på landbrukskontoret som følger:
Anders Habberstad, skogbruksansvarlig, tlf 66 10 70 92. E-post:anders.habberstad@eidsvoll.kommune.no
Dag E Opsahl, rådgiver, tlf 66 10 70 93. E-post: dag.opsahl@eidsvoll.kommune.no
Lars Jørgen Johnsrud, rådgiver, tlf 66 10 70 95. E-post:lars.johnsrud@eidsvoll.kommune.no

VI VI ØNSKER ALLE EN RIKTIG FIN HØST!

