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Til eiere av landbrukseiendommer
Her er årets informasjonskriv fra
landbrukskontoret sammen med kontoutskrift
for skogfond. Mange har fått kontoutskrift
tilgjengelig i Altinn så kun de som får
kontoutskriften på papir får dette
informasjonskrivet i posten. Vi skal mer over på
elektronisk post og bygger nå opp e-postregister
for å kunne sende informasjon elektronisk. Det
vil vi spare både tid og penger på over litt tid. Vi
vil gjerne ha din e-postadresse dersom du er
aktiv bruker av den. Sende gjerne e-postadressen
din til landbruk @midt-telemark.no.Vi minner
også om at vi har egen hjemmeside, se side 2.
Vi skal også etterhvert opprette Facebook-side
som en ren informasjonskanal ut til bruker med
søknadsfrister og påminning om viktige kurs,
møter m.m

SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket
SMIL-ordninga videreføres med tilskudd til:
1. Kulturlandskapstiltak, istandsetting av
gammel kulturmark, kulturminner og
biologisk mangfold
2. Forurensingstiltak; hydrotekniske anlegg
for å redusere erosjon og
overflateavrenning
3. Restaurering av verneverdige bygningar.
4. Områdetiltak for planlegging og
organisering av beitebruk over flere
eiendommer eller i ei grend.
Tilskudd til drenering
God drenering er avgjørende for å kunne øke
matproduksjonen. God drenering reduserer også
Postadresse: Landbrukets hus, Bøvegen 271
3810 Gvarv
landbruk@midt-telemark.no

Telefon: 35 95 77 70
Telefaks: 35 95 77 79
Org.nr:
964 963 460

faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar
på den måten til god vannkvalitet og et godt
vannmiljø. Ved systematisk grøfting gis det
tilskudd på kr. 1000 pr. dekar. Ved annen
grøfting/avskjæringsgrøfter er tilskuddet kr. 15
pr. m. Søknadsskjema med grøfteplan sendes
landbrukskontoret.
Slåttenger og skjøtsel
Torsdag 23. februar kommer
Kåre Homble hit til
landbrukets hus for å snakke
om etablering av slåttenger,
den biologiske verdien disse
har og skjøtsel. Møtet er et
samarbeid mellom
landbrukskontoret og
Telemark botaniske
forening. Velkommen!
Bygdeutviklingsmidler
Målsetting i 2017 er å legge til rette for økt
matproduksjon basert på egne ressurser.
Satsingsområde er:
1. Grovfôretende husdyr
- storfesatsing, rådgivingspakke,
startpakke for nye storfeprodusenter
2. Planteproduksjon
- frukt og bær, lagring og foredling
3. Lokalmat og grønt reiseliv
- etablering og utvikling, verdensarv
4. Trebruk og bioenergi
- bruk av tre i bygg
Har du ideer eller planer for utvikling av gården,
eller spørsmål om finansiering av investeringer,
ta gjerne kontakt med oss.
Produksjonstilskot og gjødslingsplanlegging
Frå og med mai 2017 lanserast nytt
søknadssystem for produksjonstilskot og tilskot
til avløysing ved ferie og fritid. Det vert nye
søknadsfristar og telledatoar. Fristen 15. mai
gjeld for bare dei som har dyr, ALLE må søke
innan 15. oktober. Det skjer ingen store
endringar i regelverket som berører
tilskotsordningane eller måten tilskota bereknast
på. For meir informasjon sjå
www.landbruksdirektoratet.no
For å kunne søkje, må føretaket vere registrera i
einingsregisteret innan søknadsfristen og drive
vanleg jordbruksproduksjon. Husk at du skal ha
gjødslingsplan og sprøytejournal. Landbrukskontoret og Norsk landbruks-rådgivning
Østafjells kan utarbeide gjødslingsplan.
Bankgiro:
2675 05 03216
Postgiro:
0808 55 79305
Postgiro skatt: 0827 59 08224

Erstatning for avlingsskade
Hver vår er vi optimistiske med tanke på årets
vekstsesong. Vi rår likevel ikke over været, slik
at vanskelige vekstforhold kan inntreffe.
Vi vil derfor understreke at ALLE SOM TROR
DE KOMMER TIL Å SØKE ERSTATNING
over katastrofeordningen MÅ melde fra om
antatt skade så fort den er observert, ellers er det
ikke grunnlag for erstatning.

Nye jakttider for elg
Miljødirektoratet har fastsatt nye jakt- og
fangsttider for perioden 1.april 2017 – 31.mars
2022. Jaktiden for elg er endret; 25.09 – 23.12.

Jordleigepriser
For informasjon om jordleige og jordleigeprisar
sjå www.landbruketshus.no/eigedom/jordleige/

Søknadsfrister 2017

Tilskudd til skogkultur
Skogeiere kan søke tilskudd til skogkulturtiltakene ungskogpleie, planting, markberedning,
og stammekvisting. Kostnadene kan for øvrig
dekkes med skogfond. Tilskuddssatser for 2017
er ennå ikke fastsatt. For oppdatert informasjon
og aktuelle søknadsskjema, se vår hjemmeside.
Søknad må fylles ut og signeres av skogeier.
Dokumentasjon på arbeidet må legges ved.

Parsellhager
Vi er på leit etter en gårdbruker som har ledig
areal som er egnet for å leie ut til parsellhager.
Er du interessert så kontakt oss snarest.
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Kurs-møter-samlingar Dato/Stad
Tilskudd til vegbygging i skog
En kan søke tilskudd til bygging av nye eller
ombygging av eldre skogsbilveger. Minimum
kostnad for å søke er 80.000,- kr (eks. mva).
Skal det søkes tilskudd må vegen prosjekteres og
ha byggeplan godkjent før byggestart. Søknad
skal sendes til landbrukskontoret, men det er
Fylkesmannen som avgjør søknaden.
Kartlegging av areal til fruktdyrking
Det er stor underdekning av norskprodusert
frukt. Ei av utfordringane er å skaffe nok areal
til utplanting. Vi ynskjer tilbakemelding på om
du kan tenke deg å leige ut eigna areal, eller
starte opp med fruktproduksjon på eiga eller
leigd jord. Kontakt fruktkonsulent Jan Meland,
Midt-Telemark Landbrukskontor, tlf. 35957783
eller på e-post jan.meland@midt-telemark.no for
ein uformell prat og vurdering om arealet kan
vere eigna til frukt. Du kan òg ta kontakt dersom
du vurderer å starte opp med bærproduksjon.
Hold Norsjø rent for plast
Masterstudent
Kristine Heistad
har avdekket mye
avfall i Norsjø.
Over 100 kg
plastsøppel er
fjernet fra 600 m
strandlinje! Plast
forsvinner ikke,
blir bare til mindre biter som til slutt kan ende
opp i næringskjeden. Ta i et tak og rydd søppel
så slipper vi at det ender i vannet vårt.

Autorisasjonskurs - kjøp
og bruk av
plantevernmidlar

13.03(forny
ing)/ Søve
28.03(fyrste
gong)/Søve

Møte om slåttenger

23.02,
Brenna

Midt-Telemark Landbrukskontor held stengt 2021. april pga. fagsamling.
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