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Varsel om feltarbeid i forbindelse med oppdatering av jordsmonnskart
Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, skal i høst (uke 42-44) foreta feltundersøkelser i forbindelse med
oppdatering av jordsmonnkartet for Eidsvoll. De gamle registreringene gjort fra 1993 og utover var i noen
tilfeller mangelfulle, og det har i tillegg skjedd endringer i form av bakkeplanering, oppfylling og nydyrking
som til sammen gir et behov for undersøkelser av dyrkaarealer spredt utover så å si hele kommunen. Det vil
medføre uforholdsmessig mye arbeid for kommunen å varsle de aktuelle grunneierne individuelt.
Derfor vil vi med dette varsle om at
din eiendom vil kunne komme til å få besøk av en forsker fra NIBIO en eller annen gang i uke 42 - 44.
Så hvis du observerer en person gående i mer eller mindre dype tanker på dyrkamarka di i det aktuelle
tidsrommet så er det NIBIO’s representant som er ute det særdeles viktige ærendet å bedre kvaliteten på
jordsmonnkartet, som bl.a. legges til grunn ved utmåling av tilskudd til endra jordarbeiding (RMP). Vi på
landbrukskontoret har etterlyst og sett fram til denne oppdateringen i mange år, og vi er svært fornøyd med
at NIBIO nå har funnet midler til å utføre jobben.

SØKNAD OM REGIONALE
MILJØTILSKUDD –RMP- 2016SØKNADSFRIST 20. OKTOBER
Det skal nå være sendt informasjon om RMP fra
fylkesmannen til de foretak som søkte
produksjonstilskudd i 2015. Landbrukskontoret har
sendt søknadsskjema og kart til de søkerne som
søkte på papir i fjor, i 2015.
Vi minner om at for å være berettiget RMP-tilskudd
må søker oppfylle vilkårene for å være berettiget
produksjonstilskudd i jordbruket, jfr. forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
§ 2.
Søknaden kan med fordel leveres via Altinn, som elektronisk søknad. Dersom det er problemer med å
få levert søknaden elektronisk, kan den leveres på papir. Papirskjema kan lastes ned fra fylkesmannens
hjemmeside via lenka:
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Landbruk%20og%20mat/Milj%c3%
b8tiltak/S%c3%b8knadsskjema%20Oslo%20og%20Akershus%202016%20bokm%c3%a5l.pdf
Eller du kan få skjema hos oss på landbruksavdelingen i kommunen. Husk at uansett måten søknaden
leveres på, skal det vedlegges kart hvor omsøkte tiltak er inntegnet. Egnede kart kan lastes ned på
NIBIO`s (skog og landskap) hjemmeside, gårdskart på nett: http://gardskart.skogoglandskap.no/
I den elektroniske søknaden er gårdkartet integrert i søknaden (lenke til gårdskart inne i
søknadsskjemaet). For å kunne tegne inn tiltakene, må det først registreres gards- og bruksnummer for
hver eiendom det skal søkes RMP fra.
Den elektroniske søknaden er preutfylt med de gards- og bruksnummer det er søkt tilskudd for i
produksjonstilskuddssøknaden, slik at man kan omsøke RMP på de samme landbrukseiendommene.

Vi minner om at det knyttes visse vilkår til hver av de ulike miljøtiltakene som det kan søkes tilskudd
for. Disse vilkårene er nevnt i informasjonshefte om regionalt miljøprogram (tilskuddssatser, tiltak,
regelverk osv.), som skal være sendt ut fra fylkesmannen i sommer. Har du ikke fått informasjon og
skal søke RMP ? Ta kontakt med landbrukskontoret, så kan vi sende alt nødvendig søknadsmateriell.
Spesielt om ordningen «andre grasdekte arealer»
Det kan gis tilskudd for å dyrke flerårig eng på erosjonsutsatt og
flomutsatt areal. Med erosjonsutsatt areal menes areal i
erosjonsklasse 3 og 4, samt i dråg. Følgende vilkår må være oppfylt
for å være berettiget tilskudd:
a) Arealet skal drives ekstensivt med flerårig eng ( minimum 3 år).
b) Arealet skal være registert som fulldyrka areal og høstes. Beiting
regnes som høsting.
c) Det skal ikke gjødsles mer enn 70 % av normgjødsling ( norm i
følge din egen gjødselplan).
d) Ved fornying av tiltaket skal arealet ikke jordarbeides før 1. mars året etter.
Noen andre tiltak det kan søkes om tilskudd for:
Forurensingtiltak: ingen/ utsatt jordarbeiding, direktesådd høstkorn, fangvekster, utsatt omlegging av
eng, grasdekte vannveger, ugrasharving.
Når det gjelder kulturlandskapstiltak: beiting av verdifulle jordbrukslandskap (innmarksbeiter og
ravinebeiter), skjøtsel av slåttemark, skjøtsel av freda kulturminner og nyere tids kulturminner. For
nærmere detaljer om nevnte tiltak og annet, se informasjonshefte om regionalt miljøprogram.

TILSKUDD TIL DRENERING 2016
Frist for å søke om tilskudd til drenering (grøftetilskudd) er 1. november 2016. Det kan søkes om
tilskudd til systematisk grøfting eller enkeltgrøfter, usystematisk. Kart med enkel planskisse med
inntegnet grøftesystem med utløp skal vedlegges søknaden. Også miljøvurdering (eget skjema) skal
vedlegges. Innvilgede tiltak gis 3 års arbeidsfrist. Det gis ikke dispensasjon fra arbeidsfristen.
Tilskuddssatsen er 1000 kr pr dekar ved systematisk grøfting, 15 kr pr løpemeter grøft ved
usystematisk grøfting, bergenset oppad til 1000 kr per dekar berørt areal. Søknadsskjema kan fås ved
henvendelse til landsbrukskontoret eller lastes ned fra kommunens hjemmeside:
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Byggesak,%20regulering%20og%20landbr
uk/Landbruk/LDIR-443_B-s%C3%B8knadsskjema-16-03-2016-%20med%20milj%C3%B8vurdering.pdf

EIDSVOLLS NYE AVLØPSSLAM ER PÅ «MARKEDET»!
Etter noen år med ombygging av renseanlegget i Bårlidalen er slamproduksjonen nå i gang igjen.
Slammet har ca 25 % tørrstoff og kan lagres i hauger ute og spres med tørrgjødselspreder enten høst
eller vår. Det kan tilføres 2 tonn ts/daa hvert 10. år. Dette tilsvarer ca 8 tonn slam/daa. Kommunen
transporterer og sprer slammet etter avtale.
Vi vet lite om den praktiske gjødselvirkningen ennå, men i følge analysene så langt har det en god del
plantetilgjengelig N og P, men relativt lite K. Tungmetallinnholdet ligger godt under grenseverdiene
for alle. Det er spesielt lite bly, kadmium, krom, nikkel og kvikksølv. Det er litt kobber og sink, men
dette er bare positivt da det kan være mangel på disse særlig på nybrott og sand- og siltjord. Slammet
har for øvrig en pH på mellom 8 og 9, og har således ingen kalkvirkning. Tidligere var lukt en sterk
begrensning. Det nye slammet antas å lukte mindre, men dette kan ikke bekreftes før slammet har vært
i praktisk bruk. Hvis du ønsker slam, meld fra til Landbrukskontoret om tidspunkt og aktuelt areal så
skriver vi deg på venteliste!

ETTERLYSNING- ETTERLYSNING-ETTERLYSNING-ETTERLYSNING
Har du et jordprøvebor hjemme, som du har lånt på landbrukskontoret ?
Vennligst lèver det til oss så fort som mulig , da vi mangler mange av våre jordbor.
Det er høst og tid for jordprøvetaking for flere. Så da er det behov for jordbor.

