Landbruksinfo nr. 5 – 2020
Høsten er her med rim i graset og klar høstluft. Mange er godt i gang med tresking og det er
flere traktorer enn vanlig på veier og gater i Rakkestad. Noen har også begynt å forberede
såing av høstkorn. Her kommer et lite skriv fra kommunen med informasjon som er nyttig og
viktig i den tida vi er inne i nå.

Regionale miljøkrav
Forrige vinter med mye mildvær og regn viste oss at det er viktig å være bevisst på
avrenning fra jorda. Alt jordbruksarealet i Rakkestad ligger i vannområde Glomma Sør for
Øyeren. Her gjelder følgende miljøkrav:
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.
Definisjonen på buffersone er:
«Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med minimum 6
meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Buffersone
kommer i tillegg til kravet om 2 meter naturlig vegetasjon i forskrift om produksjonstilskudd
§ 4.»
Dette gjelder uavhengig om man skal ha høstvekster eller vårvekster på jordene. Ved brudd
på disse miljøkravene kan det føre til avkorting i produksjonstilskudd eller regionalt
miljøtilskudd.

Regionalt miljøprogram 2020.
Du kan søke om regionalt miljøtilskudd for tiltak som skal ivareta kulturlandskapet, begrense
utslipp til luft og vann, samt økt jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur. Tiltak med
foreløpige satser for i år er beskrevet i Veileder for regionale miljøtilskudd..
Veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav ligger også som vedlegg til denne
eposten.
Det er noen endringer både i ordninger og i foreløpige satser, så les veilederen.
Du kan søke via Altinn fra 15. september og 15. oktober. Vi i Rakkestad kommune ønsker å
bidra til at flest mulig sender inn gode søknader. Vi planlegger derfor å ha 2 kvelder med
«søknadsverksted» i Festsalen, hvor dere kan ta med egen pc og lage søknaden med bistand
fra oss. Foreløpige datoer er 21. september og 12. oktober. Mer info om dette kommer når vi
har opplegget klart. Ellers svarer vi selvfølgelig på spørsmål om dette på telefon og e-post,
som vanlig.

Floghavre
Vi minner om at du som dyrker korn har plikt til å bekjempe spredning av floghavre. Forskrift
om floghavre sier blant annet
•

•

•

Landbruksmaskiner og annet utstyr som har vært brukt på arealer med mulig
forekomst av floghavre eller til produkter som kan inneholde floghavre skal rengjøres
grundig før de flyttes til annen landbrukseiendom.
Transport av produkter som kan inneholde floghavre skal skje på en slik måte at spill
ikke skal forekomme. Innenfor samme driftsenhet gjelder dette bare når transporten
foregår langs eller over annen driftsenhet.
Det er forbudt å omsette blant annet avlinger som inneholder floghavre, halm, jord
og kornavrens fra en eiendom hvor det er floghavre, med visse unntak til enkelte
virksomheter som i sin behandling av produktet ødelegger spireevnen.

Dette betyr at man må være påpasselig med rengjøring av utstyr ved leiekjøring med
tresker, halmpresse, osv. når man forlater en eiendom hvor det er floghavre. Kornhengere
skal dekkes når man kjører på vei og langs naboeiendom. Man bør også være påpasselig når
man bruker eget såkorn, slik at man unngår spredning rundt på arealer man driver.
For hele forskriften og mer informasjon se linkene under:
Forskrift om floghavre
Mattilsynets sider om floghavre

Jordprøver
Høsten etter tresking er et fint tidspunkt å ta jordprøver. Husk at du skal ha jordprøver som
er maksimalt 8 år gamle når du skal lage gjødslingsplan for neste sesong. Jordprøvebor får
du lånt på servicekontoret og der får du også skjemaer og jordprøveesker.

