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Rakkestad kommune - Landbrukskontoret NR  1/2016

Avlingsskadeerstatning krever at skaden meldes tidlig 

For å få erstatning er det et absolutt krav om at du må gi melding til 
kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd 
eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade 
ikke blir gitt til rett tid.
Regelen praktiseres strengt og er satt for at kommunen skal ha mulighet 
for å kontrollere at avlingsskaden har klimatisk årsak.

Foretaket har plikt til å begrense egne tap
For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god 
agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:
• Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sen våronn
• Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
• Arealet skal være godt drenert
• Avlingen må høstes

Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratet nettside om 
erstatninger. 

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Altinn.
Ta kontakt med kommunen dersom du trenger råd og hjelp.
Søknadsfristen er 31. oktober.

Floghavrebekjempelse 

Vi oppfordrer hver enkelt bruker til å ta nødvendige forholdsregler i 
forbindelse med floghavre på arealene de driver. Alle arealene må sjekkes 
og floghavreplanter fjernes. Sørg for å destruere plantene på godkjent 
måte. Dersom det oppdages planter som kan tenkes å være floghavre, på 
eiendom som ikke er registrert, ta med en plante til kommunen som sender 
den inn til Kimen Såvarelaboratorium for bestemmelse. 

Det er Mattilsynet som er ansvarlig for floghavreregisteret. Krav til 
driftsansvarlige for landbrukseiendommer: 
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavr
e/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567

https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/floghavre__krav_til_driftsansvarlige_for_landbrukseiendommer.20567


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.

RMP-endringer fra 2016

Blant annet er to ordninger tatt bort fra søknadsomgangen 2016.

For søknadsomgangen 2016 er det gjort følgende endringer:
• Ordningen "Høstharving" er fjernet
• Ordningen "Vegetasjonssoner (buffersoner)" er det tilstrekkelig om 

vegetasjonssonen slås
• Ordningen "Bevaringsverdige husdyrraser" er fjernet. Erstattes av nasjonal 

ordning.

Søknadsfrist RMP 20. oktober

«Buffersonearealet føres som fulldyrka eng, kode 210 i Søknad om 
prod.tilskudd».

Mer informasjon finner du i den oppdaterte veilederen.
Les mer om RMP her.

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMOS/Landbruk og mat/Miljøtiltak/Veileder 2015-17 nettversjon - liten versjon.pdf
https://www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Landbruk-og-mat/Tilskudd-innen-jordbruk-og-skogbruk/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-regionale-miljotiltak/


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

PRODUKSJONSTILSKUDD – OPPDATERTE GÅRDSKART 
«De preutfylte søknadsskjemaene for Produksjonstilskudd har samme 
arealtall som ved forrige søknadsomgang, men  Landbruksregisteret er 
oppdatert med nye arealer etter de nye gårdskarta.
Dette kan ha ført til endringer i areal for enkelte. Hvis gårdskartet er riktig, 
må de nye arealtalla brukes i søknad om Produksjonstilskudd. Sjekk 
arealene og ta kontakt med kommunen hvis det er feil.

Det oppfordres til å søke på nett !

Frist for å sende søknad er 20. august 2016

GJØDSELPLAN OG SPRØYTEJOURNAL 
Er fortsatt et vilkår for å motta produksjonstilskudd. Jordprøver som 
grunnlag for gjødselplanen, bør ikke være over 8 år. Husk at det er fint å 
ta jordprøver rett etter tresking.
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