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Utbetalingsbrev produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd
Tilskuddsbrev produksjonstilskudd er sendt i Altinn 18. februar og tilskuddet skal være utbetalt til
konto. Tilskuddsbrevet for regionalt miljøtilskudd sendes i Altinn 12.mars og tilskuddet utbetales
etter dette.
Vi oppfordrer alle å gå inn på tilskuddsbrevene og kontroller opplysningene som står der. Hvis det er
feil i tilskuddsutbetalingen er det 3 uker klagefrist fra dato for mottatt tilskuddsbrev.
Statsforvalteren er klageinstans, men klagen skal sendes til Rakkestad kommune.

Produksjonstilskudd 2021
Del 1 av søknad om produksjonstilskudd har søknadsfrist 15. mars. Det er kun husdyrprodusenter
som skal søke ved del 1. I søknaden skal du oppgi antall dyr foretaket disponerte på telledato 1.
mars. Søknaden skal leveres i Altinn, og når søknaden er levert, kan du endre opplysningene fram til
29. mars.
Link til opplysninger om søknad finner du her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskuddog-avlosertilskudd-i-jordbruket
Link til skjema finner du her:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-ogavlosertilskudd-i-jordbruket/

V1-250221/260221

For melkekyr og ammekyr gjør vi oppmerksom på at det er et krav om at kuene skal ha kalvet i løpet
av de siste 15 månedene (18 måneder for kyr som er berettiget tilskudd for bevaringsverdige
husdyrraser). Har de ikke kalvet (kviger) eller det er lengre enn 15 (18) måneder siden kalving, teller
de som Øvrige storfe.

Periodisk ajourhold av AR5
NIBIO har startet periodisk ajourhold av arealressurskartet for Rakkestad kommune. Da sjekkes
arealer i AR5 opp mot nyeste ortofoto (flybilder). Noen steder kan det være uklart hvilken arealtype
et areal har ut fra flybilde. Disse skal vurderes av kommunen ute i felt. I disse tilfellene vil kommunen
informere grunneier i forkant. Dette vil foregå utover våren.
Vi gjør oppmerksom på at dette ikke gjelder eiendomsgrenser. Dette må tas opp med kommunens
fagperson på kart og oppmåling.

Kommuneplan 2020-2032
Rakkestad kommune er i gang med utarbeidelsen av kommuneplanen 2020 – 2032. Kommuneplanen
er det overordnede styringsdokumentet for Rakkestad kommune. Den skal peke ut den langsiktige
utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre.
Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 18. februar i år og kommuneplanen skal etter planen
vedtas endelig av kommunestyret i februar – mars 2022.
Følg med på kommunens hjemmeside om det videre kommuneplanarbeidet.

Ny strategi for SMIL og NMSK
Rakkestad kommune er i ferd med å utarbeide tiltaksstrategi for bruk av spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL) og Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2021-2024. Målet er politisk
behandling av strategien rett over påske. Denne strategien vil legge føringer for prioriteringer av
søknader innenfor disse ordningene.
Strategien er nå på høring hos bondelaget og skogeierlagene.

Konfliktdempende tiltak i ulvesonen
Teknikkutvalget vedtok før jul i fjor strategi for fordeling av tilskudd til konfliktdempende tiltak i
ulvesonen.
Rakkestad kommune har søkt om, og fått tildelt, tilskudd til konfliktdempende tiltak i kommuner med
ulverevir fra Klima- og miljødepartementet.
Blant tildelingskriteriene er:
•

Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite

•
•
•

Ekstra beskyttelse av hunder – elektriske vester og hundegårder
Rydding langs turstier
Tap av jakt- og andre utmarksinteresser innenfor ulvereviret.

Les mer om ordningen her:
https://www.rakkestad.kommune.no/ato/esaoff/document/forslag-til-strategi-for-fordeling-avtilskudd-av-ordningen-konfliktdempende-tiltak-i-ulvesonen.315014.c2bb55b496.pdf
For spørsmål, ta kontakt med Torbjørn Fosser på e-post:
torbjornolav.fosser@rakkestad.kommune.no eller på tlf: 96943686.

