Landbruksinfo nr. 4 – 2020

Fagmøte om sone for pollinerende insekter 16. juni kl 14.
Rakkestad og Degernes Bondelag i samarbeid med Rakkestad kommune inviterer til fagmøte ved
Schieselva, Førrisdalveien 74. For mer informasjon og påmelding se her.

Regionalt miljøprogram 2020.
Det er noen endringer både i ordninger og i foreløpige satser. Blant endringene er:
•
•

Soner for pollinerende insekter, som nevnt i forrige landbruksinfo
fangvekster etter korn kan sås like etter høsting.

Se mer info på siden til fylkesmannen om tilskudd og satser og spørsmål og svar om ordningen. Vi
kommer tilbake til dette i senere landbruksinfo når fristen for søknad nærmer seg.

Sjekk gårdskartet
Når du skal søke om produksjonstilskudd senere i høst, skal du søke på areal du disponerer og dyrker
vekster/beiter på. Grunnlaget for hvilke arealer du kan få tilskudd for er basert på AR 5, som vises i
Gårdskartet hos Nibio. Noen ganger skjer det endringer i terrenget, f.eks. nydyrking, omlegging av
vei, nye bygg, osv. Kommunen har periodisk vedlikehold på kartet hvert år, hvor vi legger inn
endringer vi vet om. Gå inn på kartet på https://gardskart.nibio.no/search og slå på «flybilde» som
bakgrunnskart. Hvis grensene mellom markslag ikke stemmer, ta kontakt med Eldbjørg eller
Johannes Martin innen 26.juni.

Floghavre
Vi minner om at du som dyrker korn har plikt til å bekjempe floghavre. Floghavren kan bekjempes
kjemisk (Axial) fram til vekststadie bbch 39. I tillegg må alle arealer kontrolleres ved å gå i åkeren ut
over sommeren og luke det man finner.

SMIL-tilskudd
Rakkestad kommune fikk i år en ramme for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) på 700 000 kr.
Disse er nå brukt opp på gode tiltak. Vi vil melde inn behov for mer midler og kan kanskje få noe mer
når fylkesmannen skal fordele ubrukte midler i fylket i september. Søknader kan sendes inn, men vil
ikke bli behandlet før vi har fått tildelt mer penger.

Tilskudd Innovasjon Norge 2020
I vårt område (Viken) har det vært mange gode søknader. Den tildelte rammen vil være tom når disse
sakene er behandlet. Nye søknader som er sendt inn til Innovasjon Norge etter 15. mai i år vil ikke bli
behandlet. Hvis det skulle komme en tilleggsbevilgning, kommer det ny beskjed.

Melding om avlingssvikt
Selv om store deler av befolkningen koser seg med tørt og varmt sommervær, skaper mangel av
nedbør bekymring for mange av oss som har vekster på jordene som trenger vann. Hvis du mener
det kan oppstå avlingssvikt på grunn av klimatiske forhold i dine vekster i år, er det et vilkår at det
meldes fra til kommunen så snart skaden har oppstått, slik at vi kan komme ut og vurderer
skadeomfang og skadeårsak.

Mangelfulle adresser
Det er fortsatt noen dokumenter fra landbruksbyråkratiet som sendes som papir i posten. Mye av
denne posten kommer i retur på grunn av feil adresse. Vi henter adressen for foretaket fra
Landbruksregisteret, som igjen henter opplysningene fra Enhetsregisteret. Ta derfor en sjekk på
adressen for ditt foretak på https://www.brreg.no/ Hvis adressen står med f.eks. gårdsnavn i stedet
for veinavn og nummer må du selv endre dette i Enhetsregisteret.

Tilskudd til ulønsomme tømmerdrifter
I forbindelse med Coronaepedemien er det en viss frykt for redusert skogaktivtet og at dette kan gå
utover entreprenørene. I den forbindelse er det på gang en tilskuddsordning som skal bidra til å
holde aktiviteten oppe. Denne ordningen vil i hovedsak dreie seg om tilskudd til drifter med lang
driftsvei og dårlig lønnsomhet – tynninger kan være meget aktuelt. Detaljene for ordningen er ennå
ikke klare, men kommer ganske snart.

Skog plantet i 2018
Etter å ha gått over en del felter som har blitt plantet våren 2018 ser en at det er en til dels betydelig
avgang av planter. Skal en oppnå full produksjon og god kvalitet er det viktig at plantetettheten er
god nok. Det gis, i hverfall i år, brukbart tilskudd til suppleringsplanting. Nå om dagen er det kanskje
ikke så lett å se hvor mye som mangler, men tidlig på høsten bør alle som planta i 2018 ta seg en tur
og se over. Mangler det planter, bør det bestilles.

Vi på landbruk i Rakkestad kommune ønsker dere en god sommer!

