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Innovasjon Norge – søknad om tilskuddsmidler 20201
Har du planer om å søke om tilskudd til investeringer i tradisjonelt landbruk? Innovasjon Norge tar
imot søknader og behandler etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Det vil derfor lønne seg å være
ute i så god tid som mulig for å få vurdert søknaden. Det er kommet inn noen søknader fra Rakkestad
i år og andre har vært i kontakt og jobber med søknadene nå.
Ta kontakt med Johannes Martin Eriksen på tlf. eller e-post hvis du har tenker å søke i år.

Vinteren er for mange bønder en litt roligere periode hvor det er tid for oppdateringer, kurs og
planlegging av neste sesong. Med begrensede muligheter for fysiske møter pga. Covid 19 er
webinarer en løsning for å oppdatere seg faglig. Her er 2 av vinterens webinarer:

Webinar: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger
Vannteam Øst – vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma Sør og Haldensvassdraget arrangerer
sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Østfold bondelag webinaret:
God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger - Mandag 15. februar kl. 12-14.30.
Hvordan kan bonden få best mulig økonomi ut av miljøtiltakene i landbruket, praktisk drift og bidra
til et bedre vannmiljø?

• Overordnet effekt av de viktigste RMP-tiltakene ved NIBIO.
• Norsk Landbruksrådgiving legger frem praktiske og tekniske eksempler på et utvalg av tiltak med
økonomi i fokus: Direktesåing, fangvekster, grasdekte vannveier og kantsoner i
åker.
• Oppslutning om miljøtiltak og orientering om miljøkrav ved Statsforvalteren i Oslo og Viken.

For mer informasjon og påmelding, følg lenke

Digitalt kurs - Landbrukets klimakalkulator
Bli kjent med landbrukets klimaarbeid og kalkulatoren. For bønder med svin-, melk- og/eller
kornproduksjon. Kurset er gratis, men krever påmelding innen 29. januar.
Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp. Ut fra dette
kan bonden kartlegge muligheter for reduksjon av klimagassutslipp og karbonbinding på gården sin.
Målet er at flest mulig tar denne i bruk, slik at vi sammen kan gjøre norsk matproduksjon mer
klimavennlig.
Kurset arrangeres av Østfold Bondelag, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og Indre Østfold
kommune.
Du kan velge mellom to digitale introduksjonskurs:
•
• Tirsdag 2. februar, kl. 13.00 - 15.30
•
• Onsdag 3. februar, kl. 19.00 - 21.30
For mer informasjon og påmelding, følg denne linken:
https://www.bondelaget.no/ostfold/kalender/digitalt-kurs-landbrukets-klimakalkulator?instance=0

Autorisasjonskurs plantevern
For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha autorisasjonsbevis for bruk av
plantevernmidler. Har du ikke dette fra før, må du gå et grunnkurs.
Har du tatt dette tidligere, må du fornye autorisasjonen din hvert tiende år ved å ta et
oppdateringskurs. For mer informasjon om kurstilbud sjekk Norsk Landbruksrådgivings side.
For kurs i vinter/vår er påmeldingsfristen 1. februar.
https://ost.nlr.no/kurs/aurorisasjonskurs-plantevern/

Gjødslingsplan
For planteprodusenter er det krav om gjødslingsplan. Planen skal utarbeides før hver vekstsesong og
baseres på næringsbehovet til årets vekster og representative jordprøver. Kravet er at jordprøvene
skal tas hvert 4.-8. år.

Du kan lage gjødslingsplan selv. Dette kan du gjøre selv på «gamlemåten» med skjemaer og tabeller,
på gjødslingsplanleggingsprogrammer som f.eks. Skifteplan eller Jordplan, eller du kan få laget
gjødslingsplan hos Norsk landbruksrådgiving. Bruker du landbruksrådgivingen lønner det seg å
kontakte dem så snart som mulig.
Se ellers krav til gjødslingsplan i Forskrift om gjødslingsplanlegging.

Rådyrrapportering- 2020
Minner om frist for innlevering av fellingsrapport for rådyr. Fristen var 10. januar, og det mangler
fortsatt mange fellingsrapporter. Også for de valdene hvor det IKKE ble skutt rådyr i 2020, skal det
meldes fra til kommunen.

Tilskudd skog
-

Tilskuddssatsene for skogkultur som vi hadde i 2020 videreføres i 2021, dvs. 35 % tilskudd til
både ungskogpleie (maks 240 kr/da) og markberedning (maks 100 kr/da).
Det åpnes igjen for tilskudd til gjødsling i skog. Nærmere informasjon fra Statsforvalteren
(Fylkesmannen) kommer om kort tid

Annen info:
•
•

Fylkesmannen har skiftet navn til Statsforvalteren fra 1. januar 2020. Vi forholder oss derfor
nå til Statsforvalteren i Oslo og Viken
Landbruksdirektoratet får nye nettsider 22.januar, se
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
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