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Våren er på vei inn over Rakkestad og kuldegradene er i ferd med å slippe taket. Naturen våkner til liv
igjen og flere steder i kommunen er våronna. Mange planlegger nok å bruke deler av påskeuka i
traktoren. Her er noe å tenke på i starten av årets vekstsesong.

Miljøkrav
Vi minner igjen om høsten og vinteren med mye nedbør som satte spor i både pløyd og høstsådd
åker. Dype erosjonsspor er å se over hele kommunen. Mye av matjorda du trenger på jordet har
forflyttet seg til laveste punkt på jordet, ned i kum eller ut i bekken. Det er noen krav alle må
forholde seg til for å motvirke at det skjer igjen i år:
I forskrift om produksjonstilskudd § 4 står det:
«Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker
vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann
under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand,
og kan ikke jordarbeides.»
Videre er det regionale miljøkrav og der sier forskrift om regionale miljøkrav, Glomma § 3:
«1.
Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende
jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.
2.

Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.

3.

Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal»

Dette betyr at hvis du har tenkt å pløye eller kjøre dyp grubbing til høsten og har erosjonsutsatte
dråger på jordet som grubbes, må det etableres grasdekke i drågene. Hvis du skal jordarbeide til
høsten og har bekk, elv eller åpent vann langs jordet ditt, skal det settes igjen buffersone mot disse.

Buffersone er 20 meter stubb eller 6 meter gras i tillegg til 2 meter vegetasjonssone
(produksjonstilskudd § 4).
Der du skal legge til grassone må det sås som gjenlegg nå på våren! Vi minner om at tiltakene over
kan være berettiget RMP-tilskudd. (se nedenfor

RMP – tiltak som må gjøres på våren
Fylkesmannen i Oslo og Viken har laget en brosjyre med viktig informasjon om RMP-tiltak før
våronna 2020. Denne ligger vedlagt.
En nyhet i år er at det kan gis tilskudd til selvstendig sone for pollinerende insekter på minimum 2
meters bredde. Etter hva vi kjenner til, blir satsen for dette tiltaket kr 10 per løpemeter. Ordningen
som ble innført i 2019 med pollinerende insekter sådd sammen med grasdekte kantsoner og
grasdekte vannveier, blir trolig satt ned til 5 kr per løpemeter.

SMIL
Når du kommer ut på jordet i traktoren oppdager du kanskje at det trengs mer enn å så i gras i
drågene. Problemet kan for eksempel være store skjæringer rundt kummer eller utløp,
bekkelukkinger eller betongrørgater som har gått fra hverandre eller har for dårlig kapasitet. Da kan
du søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Her kan du få tilskudd på inntil 50 %
av kostnaden ved reparasjon. Du har 3 år på deg på å gjøre tiltaket etter vedtak, så søk om tilskudd
nå, selv om du ikke får gjort det før til høsten eller neste år.
Det meldes om en prisoppgang på rør og rørmateriell i midten av april, så det kan lønne seg å handle
inn nå.

Gjødslingsplan og plantevernjournal
Husk at det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. I korte trekk skal gjødslingsplanen
inneholde en kartskisse, jordbruksareal, jordanalyse, forgrøde, årets vekst , forventet avlingsnivå,
årets gjødslingsbehov og type gjødsel, mengde og antatt spredetidspunkt. Gjødslingsbehovet skal
avpasses etter jordprøveresultater, vekst- og gjødslingsnormer for distriktet, forventet avlingsnivå og
forgrøde.
Det skal gjennom sesongen føres plantevernjournal for de som benytter plantevernmidler. Det
gjelder også for de som leier inn andre til å sprøyte for seg. Journalen skal inneholde opplysninger om
navn på middel, tidspunkt for behandling, dose og område og vekst som middelet blir brukt på.

Floghavre
Vi må ta floghavre på alvor og det begynner i våronna. Bruk ren såvare. Hvis du har floghavre på
eiendommen, tenk hvilke kornsorter du sår hvor. Bruk bygg og hvete på skifter hvor det tidligere er
funnet floghavre. Da kan du gjøre bekjempelse med sprøyting og luking. Havre på skifter hvor det er
floghavre er en dårlig ide.

God Påske!
Det er mange som på grunn av Covid 19 skal være hjemme i påsken og bruke nærmiljøet i stedet for
hytta eller fjellet. Vi oppfordrer derfor å ta ekstra hensyn ved gjødselspredning, kjøring nær
bebyggelse og i trafikken. Ta deg tid til å ringe naboen, hvis du har mulighet når du sitter i traktoren,
eller stopp gjerne for å slå av en prat på eiendomsdelet, men hold nødvendig avstand.
I den litt rare situasjonen landet vårt er oppe i, er det viktig at landbruket viser stabilitet og
produserer som vanlig. Din innsats blir høyt verdsatt!

Vi på landbruk i Rakkestad kommune ønsker alle en
god våronn og en god påske!

