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Floghavre 

Nå er tiden inne for å kontrollere åkeren for floghavre. Driftsansvarlig (den som søker tilskudd) 

plikter å sørge for årlig floghavrekontroll på alt dyrket areal, bortsett fra flerårig eng.  

Finner du floghavre skal den lukes og destrueres slik at den ikke kan spres.   

Finner du floghavre på eiendom som ikke er registrert med floghavre tidligere, skal det sendes inn 

melding til Kimen Såvarelaboratoriet. Kontakt kommunen for skjema, eller last ned skjema her: 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/#skjema_og_tjenest

er  

Praktiske retningslinjer for innsending av planter 

Det er plikt til å holde et 20 meter bredt belte mot dyrket mark på naboeiendom helt fritt for 

frøbærende floghavreplanter. Det samme gjelder areal som er utsatt for flom. 

Når vi kommer til tresking, skal landbruksmaskiner som har vært brukt på arealer med mulig 

forekomst av floghavre rengjøres grundig før de flyttes til annen landbrukseiendom. Dette er spesielt 

viktig på treskere og halmpresser og utstyr.  

Og når du likevel går i åkeren etter floghavre er det også tiden for å notere hvordan virkningen av 

plantevern gjort tidligere i sesongen har vært. Disse notatene er til hjelp for valg av strategi og bruk 

av midler neste sesong.  

RMP -veileder 2021  
Det ligger en oppdatert veileder for RMP ute på Statsforvalteren sin hjemmeside. 

RMP-veileder 2021 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/#skjema_og_tjenester
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/#skjema_og_tjenester
../../Annet/RETNINGSLINJER-FOR-INNSENDING-AV-PLANTER.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf


  

 

Her finner du satser og vilkår for de ulike ordningene som gjelder for i år. Endringer fra i fjor står på 

side 5 i veilederen. 

Det er et helt nytt tilskudd til klimarådgiving (§ 31). Dette er rådgiving som tar for seg en helhetlig 

gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser på gården, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. 

For utbetaling av tilskudd, skal tiltaksplan og kvittering fra godkjent rådgiver følge søknaden. 

Porforbud for fjørfe 
Mattilsynet har fra 2. juli 2021 gjeninnført porftforbud for fjørfe og andre fugler i flere kommuner i 

Viken, Vestfold og Telemark, blant andre Rakkestad. 

Les mer på  Mattilsynets nettsider 

Det er fortsatt tilskuddsmidler igjen til SMIL (Spesielle miljøtilskudd til jordbruket) og drenering. Ta 

kontakt med oss hvis du har prosjekter på gang. 

Nytt fra skogforvaltningen 
1. Ekstraordinært tilskudd til vårplanting: Det blir, som i fjor, innført et ekstraordinært tilskudd 

for all skogplanting våren 2021. Tilskuddssatsen er satt til 1,50 kr pr plante. Tilskuddet gis til 
skogeiere som planter selv, eller som nytter mindre aktører. Søknadsfrist er 1. september. 
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-
landbruksforvaltning/skogbruk/kurs2/ekstraordinart-tilskudd-til-varplanting-2021/ 

2. Granbarkbille. Det er i år registrert store mengder granbarkbiller i flere kommuner på 
Østlandet, med høyest registrering i områder i Vestfold og Telemark. Vi anbefaler at du 
følger godt med i skogen din, og tar kontakt med skogbruksleder eller skogbrukssjef dersom 
du mistenker angrep på skogen. 

3. På grunn av ferieavvikling i Landbruksdirektoratet, blir det ikke foretatt utbetaling av 
skogfond i uke 29 og 30. 

 

Vi på landbruk ønsker alle en fortsatt god sommer! 

 

 

 

 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/hoypatogen_fugleinfluensa_paavist_hos_ville_fugler_i_vestby_kommune.43758
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/kurs2/ekstraordinart-tilskudd-til-varplanting-2021/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/for-kommunal-landbruksforvaltning/skogbruk/kurs2/ekstraordinart-tilskudd-til-varplanting-2021/

