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Informasjonsmøte om regionale miljøkrav 26. januar  
Vi minner om informasjonsmøte om de nye regionale miljøkravene som er gjeldende fra i år.  

Møtet blir på Bøndernes Hus i Degernes torsdag 26. januar kl 18-21.  

Vi vet at det er mange som har tanker og spørsmål om hva dette vil bety for hva bonden kan gjøre på 

jordene sine om høsten i årene som kommer. 

På møtet kommer det informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Norsk Landbruksrådgiving, 

NIBIO og kommunen om virkning av de ulike miljøtiltakene, regelverket og hvordan dette kan påvirke 

økonomien. 

Programmet finner du på denne linken. 

På grunn av matservering er det påmelding, og selv om det ikke er fastsatt en frist, ønsker vi 

påmelding senest innen 20. januar. 

Du kan melde deg elektronisk på dette påmeldingsskjemaet. Du kan også melde deg på ved å sende 

e-post til lars.selbekk@marker.kommune.no eller sende sms til 41690366. Husk i så fall å gi beskjed 

om at du skal være med på møtet i Rakkestad/Degernes. 

Passer ikke datoen, se programmet for å se hvilke andre kvelder det er møter i nærheten. 

Informasjonsmøtet kan også følges digitalt, men du må fortsatt melde deg på.  

Du kan også sende inn spørsmål i forkant på dette enkle skjemaet om det er noe du lurer på:  

Spørsmål om regionale miljøkrav 

Dette vil være til hjelp for oss til å legge opp informasjonen i møtet så det treffer deg som kommer 

best mulig. Skjemaet er helt anonymt. 

https://www.haldenvassdraget.org/_files/ugd/990aba_c9e2c54fa14749c196dd947e8ace0d9e.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ni_lBxjzAkuyVyXXqk5j2FQKDNuIp5ZDrjRIjL-tYOJUN0JFRzNIMFA3NUw5NEg5TjNQUjlSS1dOTS4u
mailto:lars.selbekk@marker.kommune.no
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ni_lBxjzAkuyVyXXqk5j2FQKDNuIp5ZDrjRIjL-tYOJUMTZKSFZBUFYxWTFTUkJRTUhVRDJCNlA1RS4u


  

 

Møte om Regionalt miljøtilskudd og fangvekster 27. februar 
Rakkestad og Degernes bondelag og Rakkestad kommune inviterer til møte mandag 27. februar. 

Møtet blir i Festsalen på Rakkestad kulturhus kl 18-21. 

Foreløpig program:  

Bjørn Molteberg, Strand Unikorn informerer om fangvekster  

Hvilke typer finnes, hva gjør de ulike typene og hva bør man tenke på ved valg av fangvekst og 

hvordan kan/bør man etablere disse. 

Rakkestad kommune informerer om RMP og SMIL-tilskudd  

Regionale miljøtilskudd (RMP): Hva er nytt i 2023 og hva er likt som tidligere. 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL): Hva kan du søke om tilskudd til 

Vannområde Glomma Sør informerer om status i de ulike vannforekomstene i kommunen 

Utbetaling av tilskudd  
Produksjonstilskudd søkt om i 2022 kommer til utbetaling i uke 7 og utbetaling av Regionale 

miljøtilskudd (RMP) kommer i midten av mars. 

I 2022 var det 272 foretak som søkte om produksjonstilskudd og 225 foretak som søkte om RMP i 

Rakkestad. 

Tilskuddsbrevene kommer i Altinn. Det er 3 uker klagefrist på vedtak om tilskudd, så følg med når 

utbetalingsbrevet kommer. 


