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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 20. AUGUST 2015
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 og/ eller bruker på en landbrukseiendom og skal søke produksjonstilskudd ? 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.

FLOGHAVRE- HUSK Å KONTOLLERE ÅKEREN !
Det er dessverre slik at mange landbrukseiendommer i Eidsvoll er
registrert med floghavre. Vi oppfordrer derfor alle som dyrker korn til
å være på utkikk etter floghavre. Jevnlige inspeksjoner av åkeren
gjennom vekstsesongen er viktig. Dette gjelder særlig der det er
registrert floghavre tidligere. Men generelle inspeksjoner er fornuftig
også med hensyn til kontroll mot sopp eller insekter på korn. Finner
en mistenkelige planter i åkeren, så meld fra til landbrukskontoret
snarest. Ta med planta til landbrukskontoret, så vi evt. kan bekrefte at
det er floghavre, og sende den inn for nærmere planteanalyse.
Vi minner om at det etter floghavreforskriftens § 8 er forbudt å
omsette lo, julenek, halm, frøhalm, korn- og frøavrens,
husdyrgjødsel, kompost, jord og planter med jord fra eiendom hvor det er registrert floghavre.
Kjennetegn
Floghavreplanta skiller seg ut fra vanlig havre på en del måter:
- Den ha mer glisne risler og slappere greiner.
- Risla er større og med hengende sidegreiner.
-Oftest har den lengre og mykere strå enn vanlig havre.
- Den har venstrevridde blad (bygg og hvete er høyrevridd), og en behåring på bladrand.

- Frøene har skålformet frøfeste og knebøyd snerp (se bilde nedenfor). Alle korn har knebøyd snerp,
noe som er sjelden hos vanlig havre.

Til tross for likheten med havre, er det svært lite
næringsstoffer i floghavre. Floghavreplanta har sterk
busking. Buskingskuddene får modne frø seinere enn
hovedskuddene, og det fører til at floghavreplanta har både
modne og umodne frø over en lang periode. Floghavre
formerer seg kun med frø. Det er 2-3 frø i hvert småaks.
Ei floghavreplante (hovedskudd + buskingskudd)
produserer opptil 500 frø. Frøene kan overleve opptil 9 år i
jorda. Dersom floghavren får formere seg fritt, kan antallet
planter fordobles hvert år.

Venstresnoet blad

Vanlig havre (arkivfoto)

Detaljbilde av floghavrefrø
med knebøyd snerp (foto: bioforsk)

AUTORISASJON FOR PLANTEVERN - FORLENGELSE AV DISPENSASJON
Mattilsynet forlenger varigheten av dispensasjon for de som har plantevernbevis som går ut i 2015.
De som har plantevernbevis som utgår i løpet av 2015, får dispensasjon inntil 1. januar 2016. Det
betyr at de som har plantevernbevis som går ut i 2015 og trenger å fornye dette, må gjøre det i løpet
av 2015. Det nettbaserte fornyelseskurset i regi av Mattilsynet skal være klart til høsten.
Dette er den siste informasjonen landbruksavdelingen har fått om saken. Du kan lese mer om denne
saken på Mattilsynets nettsider:
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_plant
evernmidler/autorisasjonsbevis_for_kjop_og_bruk_av_plantevernmidler_faar_forlenget_gyldighet.195
38
Vi kommer tilbake med mer informasjon i saken i et senere Gullkorn.

MELD TIL KOMMUNEN VED MULIG AVLINGSSVIKT
Mange er i år forsinket med våronna eller opplever dårlige vekstforhold på grunn av at det
fortsatt er kaldt og vått i været. For å få både produksjonstilskudd og eventuelt erstatning
for avlingsskader, er det et krav at det er sådd. Er du berørt av problemene må du melde fra
til kommunen med en gang. Erstatning er betinget av at skaden meldes tidlig
For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til kommunen straks du
blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom
melding om skade ikke blir gitt til rett tid. Regelen praktiseres strengt, og er satt for at
kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima.
Foretaket har plikt til å begrense egne tap. For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene
for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:
• Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn.
• Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold.
• Arealet skal være godt drenert.
• Avlingen må høstes.
Hele vekstsesongen sees under ett, og søknadsfrist er 31. oktober. Erstatning ved klimabetingede skader
beregnes ved å sammenligne skadeårets avling med foretaket sin gjennomsnittsavling i de fem siste år.
Søknad via AltInn. Kontakt landbruksavdelingen ved spørsmål.

Vi ønsker alle en fortsatt god sommer !

