
 
Landbruksinfo nr 2 -2020 fra Rakkestad kommune 
 

1. Søknad om produksjonstilskudd 2020 - del 1.  
Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 
2020 kan leveres fra og med 1. mars 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2020. 
 
Ved del 1 kan foretak med husdyrproduksjon søke tilskudd. Du kan endre opplysninger i innlevert 
søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars 
Les mer om ordningen og send inn skjema her. 
 

2. Produksjonstilskudd og RMP-tilskudd 2019 
Produksjonstilskuddet for 2019 er nå utbetalt. Vedtaket er sendt via Altinn.  
RMP-tilskudd for 2019 utbetales 12. mars.  
Vedtak om utbetaling av tilskudd er enkeltvedtak og kan påklages. Klagefrist på vedtaket er 3 uker 
etter vedtaksdato. Se mer i vedtaksbrevet du har fått/får i Altinn. 
 

3. Krav om 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. Se ellers krav til gjødslingsplan i Forskrift om gjødslingsplanlegging.  
 

4. Kurs plantevernbevis 
Er du ny som bonde og trenger plantevernbevis eller må ta oppdateringskurs, skal Norsk 
landbruksrådgiving Øst holde kurs i mars. Se deres hjemmeside for datoer og link til påmelding: 
https://ost.nlr.no/kurs/aurorisasjonskurs-plantevern/ 
 

5. Kort oppsummering av møtet 14. januar  
Kommunen og bondelaget hadde 14. januar et åpent møte om blant annet miljøkrav og regionalt 
miljøtilskudd (RMP). Hovedtrekket var at det er miljøkrav som tydelig sier hvor man ikke kan 
jordarbeide om høsten. Dette er viktig for å stoppe avrenning av den beste jorda vår til vassdragene. 
Det er varslet mindre endringer i miljøkrav, men dette er ikke klart ennå. Vi kommer tilbake til 
miljøkrav nærmere våronna og varsler at oppfølging av miljøkrav blir et fokusområde for Rakkestad 
kommune i år.  
 
RMP for 2019 viser at det er potensiale for å ta ut mer tilskudd for de tiltakene som gjøres for å 
stoppe avrenningen. Dette kommer vi også tilbake til utover våren. 
 

6. Informasjonsmøte for nye gårdbrukere 18. mars 
Landbruksforvaltningen i Skiptvet, Marker, Indre Østfold og Rakkestad kommuner arrangerer 
informasjonsmøte for nye gårdbrukere 18. mars kl 18 i Skiptvet. Se program og påmelding i eget 
vedlegg til eposten.  
 

7. Møter og arrangementer 
Det er mange møter i tida fram mot våronn. Dette er noen møter som kan være av interesse: 
 4. mars: Temamøte Degernes landbrukslag og Bondelaget, se eget vedlegg 
 21. mars: Bondespire – Samling for bondespirer og unge bønder kl 13-18 på bondestua 
  Arrangør Bygdeungdomslaget og Bondelaget 

1. april: Våronnmøte Sogneselskapet og Bondelaget på Bondestua.  
10. mars: Stormøte korn i Askim Kulturhus kl 1830 i regi av kornprogrammet. 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://ost.nlr.no/kurs/aurorisasjonskurs-plantevern/

