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Våronn 
Våronna er i god gang flere steder i bygda. I år er det også ekstra jobb for mange, siden det meste av 
høstkornet har gått ut. Det er kaldt og noen steder fortsatt rått i bakken, selv om det er tørt og fint i 
overflaten. Ta derfor prøve av hele det øverste jordprofilet med en spade og se hvordan tilstanden er 
nedover. Det er varslet om gode forhold en stund framover, så prøv å ha litt is i magen og vent med å 
kjøre ut på med tunge maskiner for å unngå jordpakking,…selv om naboen kjører for fullt. 

Husk avstand til vassdrag! Det er krav om MINIMUM 2 meter og for ordens skyld måles det 
horisontalt. Det betyr at hvis det er 2 meter høy kant fra jordet til bekken kan du likevel ikke 
jordarbeide og så helt ut!!!  

RMP -veileder 2021  
Veileder for regionale miljøtiltak for 2021 er nå tilgjengelig på statsforvalteren sin hjemmeside: 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-
miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-14.04.2021.pdf 

Det er lite endringer fra i fjor, men det er noen endringer i de foreløpige tilskudssatsene. 

Noe som er verdt å merke seg er de nye erosjonsklassene: erosjonsklasse 1 med dråg og 
erosjonsklasse 2 med dråg. Her tas det hensyn til at enkelte arealer er mer utsatt for avrenning enn 
andre i lav erosjonsklasse. Dette kommer vi tilbake til før søknadsomgangen i høst. 



  

 

Skal du så soner for pollinerende insekter, enten i kombinasjon med grasdekte kantsoner eller 
grasdekte vannveier (6 meter bredde) eller som egne striper 2 meter bredde, skal disse sonene ikke 
såes som gjenlegg. Det må derfor settes igjen plass hvor det ikke såes korn til å etablere disse 
sonene. Tilskudd til disse sonene kan kun gis til striper og ikke hele felter. 

Nytt gårdskart med nye funksjoner 
Gårdskart er ute i ny versjon. Det er blant annet tilgjengelig for mobiltelefon og mulighet for å måle 
og lagre tegninger direkte i kartløsningen. Dette skal gjøre det mer brukervennlig for bonden og 
andre brukere.  

Les mer hos NIBIO: https://www.nibio.no/nyheter/gardskart-i-ny-versjon-opnar-for-nye-bruksmatar 

Nye erosjonsklasser 
Det er nye erosjonsklassekart på gårdskart på nett. Disse er nå tilgjengelige på 
https://gardskart.nibio.no 

Plantevernmidler i vann 
I juni fjor ble det funnet rester av plantevernmidler i ei prøve av råvannet ved kommunens inntak til 
drikkevann i Rakkestadelva. Stoffene som ble funnet i prøva er virkestoffer i ugrasmidler. Kommunen 
vet ikke om det stammer fra en enkelt hendelse eller om det er en sum av flere uheldige forhold. Det 
er uansett ikke bra, og det er viktig at alle gjør det de kan for at plantevernmidler ikke finner veien ut 
i vassdraget.  

Rakkestad kommune vil jevnlig ta prøver av vannet i år med spesielt fokus på plantevernmidler.    

Landbruksplast 
Landbruket er storforbruker av plast. Det er lett at fliker av rundballeplast flyr av sted med vinden. 
Det samme gjelder tomme storsekker. Vi oppfordrer til å lage en god løsning for lagring av plast før 
det kjøres til mottak, slik at vi unngår landbruksplast rundt i naturen og i vassdragene.  

Storsekker til gjødsel og såkorn, rundballeplast og plastkanner kan leveres gratis på Rakkestad 
kommunes mottaksplass for avfall, Kopla. 

Åpningstider for Kopla finner du her: 

https://www.rakkestad.kommune.no/kopla.360198.no.html 

  
SMIL og NMSK 
Rakkestad kommune har nå vedtatt kommunale tiltaksstrategier for SMIL og NMSK for 2021 – 2023. 



  

 

SMIL er spesielle miljøtiltak i jordbruket og NMSK er nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Vi er nå i full 
gang med å saksbehandle SMIL-søknader, men det er mange saker fra 2020 som må behandles før vi 
begynner på årets, da midlene tok slutt i mai i 2020. Vi har fått en større tildeling av midler i 2021 og 
det er fortsatt midler igjen. Send derfor gjerne inn søknader hvis dere har tiltak som faller inn under 
ordningen og er innenfor den lokale tiltaksstrategien. 

Her finner du de lokale tiltaksstrategiene: 
 
https://www.rakkestad.kommune.no/tiltaksstrategi-for-smil-og-nmsk.556239.no.html 

Generell informasjon om søknad og link til søknadsskjema på Altinn finner du her: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-
miljotiltak-i-jordbruket-smil 

 

Ta gjerne en tur ut i skog og mark for avbrekk i en travel tid, men hold hunden i bånd og husk 
bålforbudet!  

Vi på landbruk ønsker alle en fin vår! 

 

 

 

 


