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Møte om dyreredning og brannvernberedskap 21. september 
Rakkestad brannvesen, Gjensidige Rakkestad, landbrukskontoret og bondelaget inviterer alle 

husdyrbrukere og veterinærer i kommunen til møte med mål om å bedre sikkerheten for både dyr og 

folk. 

Møtet er 21. september kl 19 på Bondestua.  

Invitasjonen finner du her: 

https://www.rakkestad.kommune.no/getfile.php/4897049.1865.aqstmjqikqpwwp/invitasjon+m%C3

%B8te+om+dyreredning+og+brannberedskap-210921.pdf 

OBS! OBS! 
Påmelding innen 20. september til Kristin Syverstad (tlf. 975 39 759) eller Øyvind Melby (tlf. 
915 72 402). 
 

Jordprøver 

Høsten etter tresking er et fint tidspunkt å ta jordprøver. Husk at du skal ha jordprøver som er 

maksimalt 8 år gamle når du skal lage gjødslingsplan for neste sesong. Jordprøvebor får du lånt på 

servicekontoret og der får du også skjemaer og jordprøveesker. 

https://www.rakkestad.kommune.no/getfile.php/4897049.1865.aqstmjqikqpwwp/invitasjon+m%C3%B8te+om+dyreredning+og+brannberedskap-210921.pdf
https://www.rakkestad.kommune.no/getfile.php/4897049.1865.aqstmjqikqpwwp/invitasjon+m%C3%B8te+om+dyreredning+og+brannberedskap-210921.pdf


  

 

 Regionale miljøkrav 
Mye høstkorn er sådd i høst. De som skal jordarbeide/pløye før vinteren venter vel på noe mer 

nedbør. Vi gjør oppmerksom på de regionale miljøkravene som gjelder i Rakkestad. Dette er de 

samme som i fjor og tidligere år:  

1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding 

om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.  

2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.  

3. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal. 

Definisjonen på buffersone er:  

«Varig vegetasjon langs vassdrag (gras i engomløp, busker eller trær) med minimum 6 meters 

bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde. Buffersone kommer i tillegg til kravet om 

2 meter naturlig vegetasjon i forskrift om produksjonstilskudd § 4.»  

Dette gjelder uavhengig om man skal ha høstvekster eller vårvekster på jordene. Brudd på disse 

miljøkravene kan føre til avkorting av produksjonstilskudd eller regionalt miljøtilskudd. 

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

RMP-veileder 2021 

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. 

Søknad om produksjonstilskudd 2021 
Søknadsfristen for produksjonstilskudd er 15. oktober. Det åpnes for å sende inn søknad 1. oktober.  

Grunnlaget for søknad er areal som er drevet og høstet sesongen 2021 og antall dyr på telledato 1. 

oktober. 

For å se om arealgrunnlaget stemmer, gå inn på gardskart.nibio.no og søk opp eiendommene du 

disponerer. Vi kommer tilbake med et eget landbruksinfo med mer opplysninger om 

søknadsomgangen. 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf


  

 

Søknad om Regionale miljøtilskudd - 2021  
Søknadsfristen for regionale miljøtilskudd er 15. oktober, men du kan søke allerede fra 15. 

september. Rakkestad kommune vil som i fjor arrangere kurskveld/søknadsverksted en eller 2 

kvelder + muligheter til å booke time for bistand ved utfylling av søknad. Vi fikk god tilbakemelding 

på dette fra de som benyttet seg av dette tilbudet i fjor. Vi kommer tilbake med datoer i et eget 

landbruksinfo viet til søknad om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. 

Infokveld for matgründere og matprodusenter 
Rakkestad Næringsråd og Rakkestad Næringsråd drar i gang en ny grønn møteserie for deg som 

ønsker å lære mer om hvordan unytte gårdens ressurser, med fokus på lokalmatproduksjon. 

Første møte er 14. oktober. Se vedlagt invitasjon.  

 

 


