
Landbruksnytt 

  Rakkestad kommune - Landbrukskontoret  NR  1/2015 

PRODUKSJONSTILSKUDD 
 
Søknadsfrist 20. august. 
 
Fra 1. januar 2015 ble forskrift om miljøplan avviklet. Kravene om at 
foretaket skal ha en gjødselplan og sprøytejournal er tatt inn i forskriften 
om produksjonstilskudd i jordbruket.  
 
Se nettsidene til Fylkesmannen i Østfold for mer informasjon 
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-
jordbruk-og-skogbruk/Soker-du-produksjonstilskudd/ .  
 
 
NY KARTSERIE OM GLOMMA 
 
Kartserien består av syv kartutsnitt, der den ene siden viser et kart, og den 
andre siden beskriver et utvalg av de opplevelser og historie som dette 
området byr på. Kartet selges på servicekontoret i kommunen og på Kringla 
konditori. Pris kr 50,-.  
 
I tillegg er det laget et eget kart for Ingaleden, dette er gratis 
 
Utgiver av kartene er samarbeidsprosjektet Glomma opplevelser. Målet er å 
inspirere folk til å benytte seg av Glomma og naturen rundt, og kanskje 
lærer noe nytt om Glommas historie. I kartserien er turstier, 
fiskemuligheter, utkikkstårn og historiske godbiter noe av det som 
presenteres. 
 
  
 
 

 
 
 

Utsikt mot Glomma fra Suteren 
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GULDKORN 
 
Den 17. juni ble det holdt møte i regi av Guldkorn. Målet med 
kvelden var først og fremst å bli kjent med hverandre, se hva som 
er Rakkestads bidrag til mat og drikkesatsingen i Østfold og  
hvordan man kan best jobbe sammen for øke verdiskapning i 
Rakkestad. På møtet deltok ca 15 produsenter/interessenter som 
ønsker å bidra, men det er plass til flere på neste møte! 
 
Guldkorn SA er et nettverk for mat- og drikkeprodusenter i Østfold. 
Målet er å utvikle og styrke mat- og opplevelsesnæringene for å øke 
samarbeidet, synligheten og bevisstheten blant produsenter og 
forbrukere i Østfold. 
 
Nytt møte  24. september, mer info kommer senere. 

 
 
 

ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT  
 
Vi håper at dette ikke blir nødvending, men dersom du ser at det kan bli 
aktuelt å søke om erstatning ved avlingssvikt er det viktig at du melder 
fra til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan 
oppstå.  
 
Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til 
rett tid. For mer informasjon se landbruksdirektoratets sine nettsider. 
https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-
skader/avlingssvikt   
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AUTORISASJONSBEVIS PLANTEVERNMIDLER FÅR 
FORLENGET GYLDIGHET  
 
Landbruks- og matdepartementet har 18. juni 2015 fastsatt en  
forskrift som forlenger gyldigheten for autorisasjonsbevis for kjøp 
og bruk av plantevernmidler. Autorisasjonsbevis med utløpsdato i 
2015 får forlenget gyldighet fram til 1. januar 2016.  
 
Alle som har autorisasjonsbevis som utløper i 2015 vil med denne 
forskriften få forlenget sin autorisasjon frem til 1. januar 2016. 
Dette inkluderer de som tidligere har fått eget dispensasjonsvedtak 
om forlenget autorisasjon frem til 1. juli 2015. Les mer på 
mattilsynets nettsider.  
 
STRENGERE REGLER FOR BRUK AV PLANTEVERNMIDLER 
FRA 1. JUNI 2015  
 
Det skjer endringer i ny forskrift om plantevernmidler fra 1. juni 
2015. Det blir da krav til alle at man først skal vurdere andre 
metoder enn kjemiske plantevernmidler for bekjempelse av ugras, 
sopp og lignende. Mattilsynet melder at det vil bli strengere krav til 
journalføring for yrkesbrukere, og sprøyting med kjemiske 
plantevernmidler skal ikke være et ukritisk førstevalg. For mer 
informasjon om den varslede regelendringen se hjemmesidene til 
Mattilsynet. 
 
TILSKUDD TIL DRENERING 
 
Det er fortsatt anledning til å søke og dreneringstilskudd! 
 
Det gis kr. 1.000,- pr. daa i tilskudd til systematisk grøfting og 15 kr 
pr. meter til usystematisk grøfting. Det gis kun tilskudd til tidligere 
drenerte arealer.  
  
I tillegg til utfylt søknadskjema må du merke av området du skal 
drenere på kart. Her tegner du også inn hvordan du har tenkt at 
grøftene skal gå. I etterkant av dreneringen sender du inn kopi av 
grøftekartet (slik det faktisk ble) og dokumentasjon på utgifter. Ta 
kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon. 
 

 

 



 
  

  
FLOGHAVREBEKJEMPELSE  
 
Vi minner om at det er eiers/brukers ansvar å bekjempe floghavren effektivt 
på hele arealet en disponerer. Et 20 m bredt belte mot naboens dyrka mark, 
åpne kanaler, elver, bekker og veier skal holdes fritt for frøbærende 
floghavreplanter. Nye funn skal meldes til kommunen, og plantefunn skal 
innleveres for identifikasjon. All åker skal kontrolleres jevnlig, og det må 
lukes i vekstsesongen. Er forekomsten av floghavre stor, er det aktuelt å 
sprøyte. Det virker – dersom det sprøytes til rett tid. Der 
floghavrebekjempelsen ikke tas på alvor etter oppfordring fra kommunen, 
skal kommunen melde fra til Mattilsynet som har ansvaret for å iverksette 
videre tiltak. 
 
REGIONALT MILJØPROGRAM - RMP 
 
Nå er årets veileder for regionale miljøtilskudd klar. Veilederen gjelder fra 
2015-2017. Her finner du oversikt over, beskrivelse av og foreløpige satser 
for alle tiltakene du kan søke RMP-tilskudd for. Tiltak som er svært viktige 
for Østfold-jordbrukets bidrag til renere vassdrag og et åpent kulturlandskap. 
Alle som søker produksjonstilskudd i Østfold får veilederen tilsendt i posten i 
slutten av august. Eventuelle oppdateringer i veilederen blir gjort i den 
elektroniske versjonen som vil ligge på Fylkesmannen i Østfolds hjemmeside 
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-
jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/  
Søknadsomgangen starter 1. august og søknadsfristen er 20. oktober. 

 

Kontaktinformasjon 
Bård Kollerud - Tlf 48 94 19 59 
E-post bard.kollerud@rakkestad.kommune.no  
 
Knut Østby - Tlf 91 69 18 84 
E-post Knut.Ostby@rakkestad.kommune.no  
 
Eldbjørg Nylende - Tlf 90 80 14 16 
E-post Eldbjorg.Nylende@rakkestad.kommune.no  
 
Espen Jordet – Tlf 90 15 12 73  
E-post espen.jordet@rakkestad.kommune.no  

http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
http://www.fylkesmannen.no/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Arets-RMP-veileder-er-klar/
mailto:bard.kollerud@rakkestad.kommune.no
mailto: Knut.Ostby@rakkestad.kommune.no
mailto:Eldbjorg.Nylende@rakkestad.kommune.no
mailto:espen.jordet@rakkestad.kommune.no

