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TILSKUDD REGIONALT MILJØPROGRAM 2013 (RMP) 
Sammen med næringsorganisasjonene og landbruksrådgivingen har landbruksforvaltningen i Vestfold revidert 
Regionalt miljøprogram (RMP).  Det er innført en nasjonal menyliste som vi har valgt tiltak fra. Det gir 
forholdsvis store endringer i tilskuddsordningen, men vi har stort sett klart å videreføre tiltakene fra i fjor med 
de samme foreløpige tilskuddssatsene. Nytt i år: 

 Noen av arealtilskuddene for kulturlandskapspleie er nå erstattet med et beitetilskudd per dyr 

 Det gis tilskudd til bruk av tilførselslanger i stedet for tankvogn ved spredning av husdyrgjødsel 

 Søknadsfrist 20. oktober 

 Det kan søkes elektronisk via Altinn 

Det kommer mer informasjon og retningslinjer for tilskuddsordningene på nettsidene våre fylkesmannen.no  
så snart det foreligger. Veiledningsmateriell vil bli sendt ut til alle som søkte produksjonstilskudd i fjor. 
 

TILSKUDD TIL GRØFTING KLART TIL SOMMEREN 
Utkast til forskrift om grøfting (drenering) vil om kort tid bli sendt på høring. Regelverket vil være på plass før 
sommeren. Det legges opp til en enkel og ubyråkratisk ordning med saksbehandling i kommunen. Kommunene 
skal være klare til å behandle søknader om grøfting i løpet av sommeren. Vestfold har fått tildelt 6,2 mill. kr til 
grøfting som kan tildeles i 2013, men all grøftingen behøver ikke utføres i år. 

 
NB! IKKE PRODUKSJONSTILSKUDD VED SALG AV GRAS PÅ ROT 
Dersom grovfôr blir produsert for salg, er det et krav for å være berettiget produksjonstilskudd at grovfôret er 
gjort lagringsdyktig og blir tatt ut fra selgers lager. Salg er avhendelse av en spesifisert mengde høy eller surfôr 
til regningssvarende pris. Det kan ikke gis produksjonstilskudd når grovfôr selges på rot. Det vil være å betrakte 
som bortleie av jordbruksareal. Disse kravene er innlemmet i jordbruksavtalen, og det kan ikke dispenseres fra 
dem. Et foretak som ikke har maskiner og redskap til fôrhøsting og pakking, har følgende muligheter: 
1. Kjøpe de nødvendige tjenester av et annet foretak til regningssvarende pris og deretter lagre og selge 

lagringsdyktig vare til et annet foretak til en regningssvarende pris. Dette må kunne dokumenters. 

2. Leie ut grovfôrarealene gjennom en jordleieavtale med 10 års varighet. 

 

MATTILSYNET FORTSETTER KARTLEGGINGEN AV POTETCYSTENEMATODE (PCN) I VESTFOLD 
Mattilsynets kartleggingsprogram for potetcystenematode (PCN) fortsetter i år. Hensikten med undersøkelsen 
er å få oversikt over utbredelse av potetcystenematode i Norge. I fjor var det ca. 16.300 dekar med potet i 
Vestfold. Eiendommer registrert med potetcystenematode og eiendommer som ble prøvetatt i fjor, blir ikke 
prøvetatt. Kartleggingen vil foregå både ved jordprøveuttak på felt og hos mottakerbedrifter. 
Jordprøvetakingen vil starte opp i midten av april. Jordprøvene blir sendt Bioforsk Plantehelse på Ås for 
analyse. Kontaktperson i Mattilsynet er Maren Anna Holst, tlf. 33 42 03 09. 
 

MATTILSYNET MINNER OM FORTSATT KAMP MOT FLOGHAVRE 
Mattilsynet minner om at eier eller bruker som har floghavre på sin eiendom, plikter å bekjempe floghavre 
effektivt. I vekstsesongen må det gås minst to kontroller i åkrene for å se etter floghavre. Planten skal fjernes 
ved at den tas opp med rota, legges i en tett sekk og brennes. 
Dersom eier eller bruker mener de er fri for floghavre og ønsker å komme ut av floghavreregisteret, må de ha 
offentlig kontroll av eiendommen i to vekstsesonger. De som ønsker å bli frierklært for floghavre kan sende 
søknad til Mattilsynet for kontroll. Frist for søknad er 1. mai. Søknadskjema ligger på Mattilsynet sin 
internettside, under »Skjema. Kontaktperson i Mattilsynet er Maren Anna Holst, tlf. 33 42 03 09. 



 

ØKT MATPRODUKSJON I VESTFOLD! – MEN HVORDAN?                                                                                             
Fra Regionalt Næringsprogram for landbruket i Vestfold: 
«Vestfold skal bidra med sin andel for å nå nasjonalt mål om økt matproduksjon. Ett av fire prioriterte mål er 
økt produksjon av grønnsaker, frukt, bær og poteter.» 
Vi er nå 2 rådgivere med fagbakgrunn innen frukt, bær, grønnsaker og potet hos Fylkesmannen i Vestfold. Vi 
ønsker innspill fra dere på hvordan vi kan øke produksjonen av grønnsaker, frukt, bær og poteter i Vestfold. 
Har du gode ideer – kom til oss : 
Ingunn Haldorsen Sømme: fmveihs@fylkesmannen.no, tlf. 33 37 23 68. 
Kari Mette Holm: fmvekmh@fylkesmannen.no, tlf. 33 37 23 67. 
 

SKOLEPLANTING 
Skogselskapet i Vestfold tilbyr grunnskoleelever (5.-7. klasse) å lære litt om skog og skogplanting i skolens 
nærområde (sykkelavstand fra skolen.) 
Interessen for dette er stor, men vi mangler ofte egnet hogstfelt slik at elevene får prøvd seg på planting. 
Har du som skogeier et egnet hogstfelt, som skal tilplantes i nærheten av den lokale barneskolen? I så fall tar 
du kontakt med Tor A. Andersen i Skogselskapet på tlf. 917 06 934, e-post: tor.anton@skogselskapet.no 
 

TID FOR SKOGKULTUR 
Alle som hogger skog har ansvar for å etablere ny skog på hogstflaten. Der det ikke er naturlig tilgang på frø 
av riktig treslag de første par årene, må det plantes. Tidlig vår, når telen har gått, er den beste tiden å plante 
skog. Både plantekjøp og plantejobben kan betales med skogfond med skattefordel. 
Det er fortsatt mulig å få kjøpt ett-årige granplanter M95 på Buskerud Planteskole Hokksund, tlf. 32 75 12 25 - 
Vær rask med å bestille!  
Eller ta kontakt med skogansvarlig i din kommune, eller Viken Skogs lokale skogbruksleder. 
 

Ungskogpleie er praktisk å gjøre vår og høst etter snøen er borte, og før lauvet kommer på trærne. Både 
rydding av plantefelt og avstandsregulering kan betales med skogfond med skattefordel. Alle 
Vestfoldkommunene har tilskudd til skogeier for utført ungskogpleie. 
For de som ønsker å ta på seg ungskogpleieoppdrag hos andre er det mulig også å søke om et tilskudd for 
utført oppdrag. Oppdragene må samlet utgjøre minst 200 da i året. Ta kontakt med skogansvarlig i din 
kommune. Mer informasjon finnes her: www.fylkesmannen.no/vestfold 
 

AKTIVT SKOGBRUKSKURS 
Kurset «Smart bruk av skogfond» er nyttig både for skogeier selv, og for regnskapsførere. Skogfondsordningen 
er en støtteordning i form av skattelette. En del av inntekten ved tømmersalg settes inn på skogfondskonto 
uten å skattlegges. Og når pengene tas i bruk for investering i ny skog blir bare deler av beløpet beskattet. Se 
www.skogfond.no. Ta kontakt med kursinstruktør Ottar Hellenes, e-post: ottar@nettskog.no tlf. 975 32 950 
 

Kurs i stell av motorsag, hogstteknikk og ungskogpleie(bruk av ryddesag) er nyttig for både skogeiere og 
andre som ønsker å jobbe med skogbruksoppdrag. Kursene gir dokumentasjon som er godkjent av 
Arbeidstilsynet. Ta kontakt med kursinstruktør Sjur Jacobsen, e-post: asjur1@online.no tlf. 913 37 580. 
Ved ønske om skogbrukskurs kan du også snakke med studieleder i skogeierlaget der du er medlem. 
 

VESTFOLD KLØVERFRØAVLERE DELTAR I ET STORT POLLINERINGSPROSJEKT 
Bioforsk har startet et stort prosjekt for å finne hvilke tiltak som kan bidra til økte kløverfrøavlinger. Frøavlerne 
selv bidrar båre økonomisk og praktisk i prosjektet, og vi vil få se flere kløverfrøenger i år hvor det blir sådd 
honningurt i kanten for å hjelpe de pollinerende insektene. I tillegg blir det gjennomført forsøk med forskjellige 
insektmidler for å se om disse kan føre til at pollinerende insekter skremmes vekt fra frøenga. Norsk 
Landbruksrådgiving Viken kontakter aktuelle frøavlere. Det vil bli gjort en del registreringsarbeid i og rundt 
kløverfrøenger, dette gjennomføres av Bioforsk og Norsk Institutt for Naturforskning, NINA. 
Kontaktperson hos NLR Viken; John Ingar Øverland, john.ingar.overland@lr.no, tlf. 958 80 143.  
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