Avlingsskade
Søknadsfrist: 31.oktober
NB! For å kunne få erstatning er det et vilkår at
landbrukskontoret får beskjed så snart du har mistanke
om avlingssvikt. Overholdes ikke dette kan søknaden bli
avslått. For mer informasjon om søknad og vilkår, gå inn på
Avlingsskade - Landbruksdirektoratet
Drenering av jordbruksareal
Det er også i 2017 mulig å søke tilskudd til drenering av
jordbruksjord. Tilskuddet utgjør inntil kr. 1 000 per dekar
ved systematisk grøfting, profilering og omgraving, og kr 15
per løpemeter grøft ved avskjæringsgrøfting og annen
usystematisk grøfting for å drenere mindre deler av skiftet.
Søknad framsettes på eget skjema.
Søknaden skal ha følgende vedlegg:

Plan for drenering - beskrivelse av tiltaket,
herunder grøftedybde, rørdimensjoner,
filtermaterialer m.m.

Miljøvurdering av drenering.

Kart - grøfter, kummer og utløp m.m. skal merkes
av på kartet.
Det er løpende søknadsfrist. Søknadsskjema og maler for
plan og miljøvurdering kan du få enten ved å kontakte oss,
eller gå inn på: www.slf.dep.no/drenering
Næringsutvikling/bruksutbygging
Du kan søke om etablerertilskudd, samt tilskudd og lån til
investeringer i både nye og tradisjonelle næringer. Søknaden
sendes via www.innovasjonnorge.no
NB! Dersom du ønsker at søknaden skal bli behandlet i
løpet av 2018, må fullstendig søknad med vedlegg sendes
kommunen innen 15. 12.17.
Jordleiekontrakter/driveplikt
Eier av eiendom med jordbruksareal (fulldyrka jord,
overflatedyrka jord og innmarksbeite) har driveplikt i hele
eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver
selv eller ved bortleie. Dersom eieren ikke ønsker å drive
selv, må jordbruksarealet leies bort som tilleggsjord i minst
10 år av gangen. Avtalen om bortleie må være skriftlig og er

uoppsigelig fra eiers side. Den må føre til en driftsmessig
god løsning. Avtalen kan heves dersom leier misligholder
denne. Kopi av inngåtte avtaler skal sendes kommunen
fortløpende.
Revisjon av skogbruksplaner
Sarpsborg kommune har i samarbeid med
skogeierandelslaget og Fylkesmannen i Østfold startet
arbeidet med revisjon av områdetakst og miljøregistrering i
skog (MIS) for eiendommer i Sarpsborg kommune. Taksten
vil være basert på flyfoto og laserscanning med høy kvalitet.
Du vil i løpet av 2017 motta tilbud om kjøp av
skogbruksplan med miljøregistrering, eller en enklere
ressursoversikt for skogen din. Prisen vil være en god del
lavere enn ved forrige takst i 2003. Skogbruksplanen hjelper
deg å holde oversikten over ressursene på eiendommen, og
er et svært nyttig verktøy når andre skal utføre hogst- eller
kulturoppdrag for deg. Merk at for å få levert tømmer, må
du uansett ha godkjent miljøregistrering for skogen.
Har du spørsmål, ta kontakt med rådgiver Egil Holme på tlf.
415 30 238 eller e-post egil.holme@sarpsborg.com
Viltettersøk
Melding om sykt eller skadet vilt meldes Politiet på tlf.
02800. Det er viktig å merke stedet! Du plikter å varsle
påkjørsel av dyr, selv om du tror det er uskadd.
Dyrevelferd
Har du en bekymringsmelding angående dyr som lider, kan
du registrere dette anonymt på mattilsynet sine internettsider
www.mattilsynet.no/varsle
Endringer på Team miljø og landbruk
Odd Erling Lunde slutter som landbruksrådgiver. Steinar
Gåsvatn vikarierer. Stine Espe har permisjon fram mot neste
sommer. Det vil bli opprettet et vikariat med hovedansvar
for viltforvaltningen. Ingvill Marie Moen-Jeppesen slutter
som miljørådgiver og ny medarbeider vil komme inn.
Kontakt oss
For mer informasjon: Ring Servicetorget i kommunen på tlf.
69 10 80 00 eller se vår hjemmeside: www.sarpsborg.com
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Viktige datoer i 2017:
15/5
1/5
1/5
Juni
15/10
15/10
14/11
1/12
15/12

Søknadsfrist for produksjonstilskudd
Valdansvarlig melder endringer i areal og
eiendomsforhold
Søknad om godkjenning av vald
Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad
20/1-17
Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd (RMP)
Søknadsfrist for produksjonstilskudd
Frist for rapport fra elgjakta 2017
Søknadsfrist for tilskudd til skogkultur
Søknader til Innovasjon Norge (se mer info i
folder)

Viktige datoer i 2018:
6/1
20/2
1/4

Frist for rapport fra rådyrjakta 2017
Utbetaling av produksjonstilskudd for året 2017
Søknadsfrist for SMIL-midler

Produksjonstilskudd
I 2017 innføres et nytt søknadssystem med nye
søknadsfrister: 15. mai (telledato 1. mai) og 15. oktober
(telledato 1. oktober). Fra 2018 og videre framover vil
første søknadsfrist være 15. mars (15. mai gjelder bare
for overgangsåret 2017).

Du kan gå inn på: www.slf.dep.no/produksjonstilskudd for
mer informasjon.

tilskuddet avkortes. Satsene for hvor mye som skal avkortes
har økt siden forrige søknadsomgang, så det har skjedd en
ytterligere innstramming.

Spørsmål i forbindelse med nytt system kan rettes til Steinar
Gåsvatn på telefon 400 38 419 eller e-post
steinar.gaasvatn@sarpsborg.com

Det er også satt større fokus på kontroll de siste årene, slik at
det er viktig at de opplysningene som oppgis i søknadene er
korrekte. Er du i tvil så ta kontakt med oss før du søker.

Kort fortalt er det husdyrprodusenter som i 2017 skal
søke tilskudd med frist 15. mai og 15. oktober. Foretak
som bare driver med planteproduksjon eller de som
søker tilskudd til bikuber skal ikke søke om tilskudd før
fristen 15. oktober.

Regionalt miljøprogram (RMP)
NB! NY søknadsfrist: 15. oktober
Du kan sende inn søknad fra 1. august.
Regionale miljøtilskudd er utformet for å nå miljømålene for
Østfold-jordbruket. Det er årlige tilskudd som gis ved
gjennomføring av utvalgte tiltak for å redusere forurensning
og fremme verdiene i kulturlandskapet.
Gjennom EUs vanndirektiv er Norge pålagt å bedre
vannkvaliteten i våre vassdrag, noe som gjør at det bl.a.
stilles krav til landbruket – se punktet under om regionale
miljøkrav.

Regionale miljøkrav
Det er to forskrifter som setter krav til miljøtiltak i
jordbruket og som er gjeldende i Sarpsborg kommune.
 Forskrift om regionale miljøkrav i
Haldenvassdraget, Vansjø-Hobølvassdraget og
Isesjø.

Forskrift om regionale miljøkrav i vannområdene
Glomma sør for Øyeren, Haldenvassdraget og
Morsa.

Søknadsfristene er absolutte! Det vil ikke være mulighet
til å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut slik som
det var tidligere. Foretak som leverer søknaden innen fristen
vil kunne gå inn og endre opplysningene i søknaden i 14
dager etter at søknadsfristen har gått ut. Hvis du ikke har
levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Det
kan i helt spesielle tilfeller gis dispensasjon fra
søknadsfristen, men da må man ha en svært god grunn for
ikke å ha levert innen fristen.

Det er viktig at det søkes på rett tiltak! Søker foretaket på
feil tiltak kan dette føre til en avkorting i tilskuddet, da dette
er en feilopplysning – se avsnittet om avkorting nedenfor.

Det innføres et nytt elektronisk søknadsskjema. Det er kun
mulig å søke elektronisk via Altinn og ikke lenger
mulighet for å sende inn søknadsskjema på papir. Hvis du
aldri har søkt elektronisk før anbefaler vi deg å ta kontakt
med noen som kan hjelpe deg, f.eks. regnskapsfører.

For mer informasjon og søknadsskjema, ta kontakt med
kommunen, eller gå inn på nettsiden til Fylkesmannen
i Østfold, www.fmos.no. For å søke elektronisk, gå inn på
Landbruksdirektoratet - Regionalt miljøtilskudd - hvordan
søke.

I det nye søknadsskjemaet vil det bli foretatt flere ulike
kontroller av de opplysningene du har gitt før du sender inn
søknaden. Merk deg at enkelte feil må rettes før du får lov til
å sende inn søknaden, så i år er det ekstra viktig at du er
tidlig ute med å søke!

Avkorting ved feilopplysninger og regelverksbrudd
Du er pliktig til å sette deg inn i regelverket for
tilskuddsordningene du søker om tilskudd for.

Enkelte opplysninger kan du etterregistrere i søknaden etter
at søknadsfristen har gått ut den 15. oktober. Dette gjelder
blant annet avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31.
desember, samt noen andre opplysninger. Frist for å
etterregistrere disse opplysningene er 10. januar.
Det vil bli én utbetaling i året. Utbetaling av tilskudd for
søknadsåret 2017 vil bli utbetalt 20. februar 2018.

Det har de siste årene blitt stadig mer fokus på kontroll og
avkorting i tilskuddet dersom det oppdages at det er gitt
feilopplysninger eller at det er brudd på regelverket.
Avkorting innebærer at man gjør en reduksjon i tilskuddet
som foretaket i utgangspunktet oppfylte vilkårene for å
motta.
Størrelsen på avkortingsbeløpet varierer ut ifra
alvorlighetsgrad. Ved feilopplysninger gitt i søknad om
produksjonstilskudd og RMP kan hele eller deler av

Alle arealer i Sarpsborg er omfattet av en av disse
forskriftene!
Dette medfører bl.a. utvida krav om buffersoner mot bekker
og vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.
Flomutsatte arealer eller erosjonsutsatte dråg skal ikke
jordarbeides om høsten. Innenfor nedslagsfeltet til Isesjø er
det i tillegg et ekstra krav om at arealer med stor eller svært
stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) ikke skal
jordarbeides om høsten.
Kommunen er pålagt å reagere med avkortning av
produksjonstilskuddet/RMP dersom det oppdages brudd på
forskrift om regionale miljøkrav. Ved spørsmål eller
usikkerhet rundt dette, ta kontakt med kommunen slik at du
ikke bryter noen av disse kravene.
Gårdskart
Gårdskartet danner grunnlag for saksbehandlingen av
søknader om arealtilskudd. Hvis du mener det er feil i
gårdskartet ditt, må vi ha tilbakemelding om dette senest
1. juli. Tilbakemeldinger gitt etter 1. juli vil ikke bli
behandlet forut for søknadsomgangen okt. 2017, og vil
dermed heller ikke bli lagt til grunn i saksbehandlingen.
For å sjekke ditt gårdskart, gå inn på
gardskart.skogoglandskap.no/, og søk opp den aktuelle
eiendommen.

