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Erstatning for klimabetinget avlingssvikt 
Kontakt landbrukskontoret i kommunen 
umiddelbart hvis dere mener det kan bli aktuelt 
med erstatning. Avlingssvikten må meldes slik at det 
kan gjennomføres nødvendig befaring før 
innhøsting. Søknadsfristen inn til kommunen er 31. 
oktober. Statens landbruksforvaltning (SLF) gir 
svært sjelden dispensasjon for søknader som 
sendes for seint. For info, se www.slf.dep.no under 
"erstatning" i den øverste menyen. Det er mulig å 
søke erstatning elektronisk gjennom SLF sin nettside 
og www.altinn.no. 
 

Tilskudd regionalt miljøprogram (RMP) 
I år skal det søkes elektronisk på RMP-tilskudd i 
Altinn www.altinn.no. Flere kommuner og Norsk 
landbruksrådgiving Viken vil stille datamaskiner til 
disposisjon og hjelpe søkerne med elektroniske 
søknader.  
I den nye nasjonale menyen har mange av tiltakene 
skiftet navn. Viktigste endring er at «Åker i stubb» 
er endret til «Ingen/utsatt jordarbeiding», men 
vilkårene er de samme. Nettsidene våre 
www.fylkesmannen.no/Vestfold/ er oppdaterte 
med informasjon om ordningen. Veiledningshefte 
for tilskuddsordningen er sendt til alle som søker 
produksjonstilskudd. Hvis dere ikke får dette heftet 
i posten, kan dere kontakte landbrukskontoret i 
kommunen. Søknadsfristen til kommunen er 20. 
oktober. Det er kr 1000 i trekk per virkedag ved for 
seint innsendte søknader. 
Vi minner også om kravet til Miljøplan trinn 1 for å 
få RMP-tilskudd (bl.a. kart, gjødslingsplan for all 
dyrka jord, sprøytejournal og utfylt sjekkliste). 
 

Tilskudd til grøfting 
Nå er det mulig å søke tilskudd til drenering, og 
mange er i gang med grøfting. Ta kontakt med 
kommunen for mer informasjon. Vestfold er tildelt 
6,2 mill. kr til grøfting i 2013. Dette er fordelt 
mellom kommunene. Nye 100 mill. kr ble satt av i 
årets jordbruksavtale for tilskudd til drenering i 
2014. Tilskuddet er begrenset til kr 1000 per dekar. 

Rydding og avstandsregulering er viktig for å 
få robust kvalitetsskog 
I 2013 er det anledning til å søke om tilskudd for å 
utføre skogkulturoppdrag hos andre. Alle 
oppdragstakere som rydder minst 200 dekar i løpet 
av en sesong er kvalifisert til å søke. Kr 1000 pr. 
kontrakt med skogeier og kr 20 pr. dekar ryddet 
areal. Forutsetning for utbetaling er at oppdragene 
er utført og ferdigstilt. Kommunen behandler 
søknadene og kontrollerer arbeidet. Det er 
utarbeidet egne skjemaer for søknaden. 
Skogselskapet i Vestfold bistår i koordinering av 
informasjon og rapportering. Ta gjerne kontakt med 
Tor Anton Andersen på tlf.: 917 06 934. 
Informasjon om ordningen ligger på Fylkesmannens 
hjemmesider: www.fylkesmannen.no/Vestfold/ 
under «Skogbruk» og «Skogkultur».  
 

Det åpnes for å søke om tilskudd til bygging og 
ombygging av skogsveier til veiklasse 7 
Med årets bevilgninger til skogsveiformål i Vestfold 
kan det åpnes for å søke om tilskudd til bygging og 
ombygging av skogsveier til veiklasse 7. 
Veiklasse 7 er veier for transport av 
landbruksprodukter og tømmer med lastetraktor og 
landbrukstraktor med henger, jf. veinormalene.  

 Veibredde minimum 3,5 meter. I fyllinger over 2 
meter målt fra veikant skal veibredden utvides 
med 0,5 meter. 

 Maksimal stigning i lassretningen, dvs. 
motkjøring med tømmerlass, skal ikke overstige 
15 % for landbrukstraktor og 20 % for 
lastetraktor. 

 Maksimal stigning i returretningen, dvs. den 
retningen det normalt kjøres uten lass, skal ikke 
overstige 30 %. 

Søknad om tillatelse til bygging eller ombygging er 
tilsvarende som for skogsbilveier.  
Ta kontakt med skogbrukssjefen eller den 
skogansvarlige i kommunen for mer informasjon.  
 
Mer informasjon finnes på Fylkesmannens 
hjemmeside www.fylkesmannen.no/Vestfold/ 
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under «Tilskudd innen jordbruk og skogbruk» og 
«Tilskudd til bygging av skogsveier». 
 

Informasjon fra Melsom videregående skole 
Det er fortsatt noen ledige plasser på Naturbruk. 
Melsom vgs trenger praksisplasser i landbruk. Er det 
noen som kan ta imot en elev en dag i uka? 
Nytt agronomkurs for voksne starter i januar.  
Ta kontakt med Anders Østby, tlf.: 415 52 650. E-
post: anderso@vfk.no 

 
Den Norske Handelsplassen 
Arrangeres på Gjennestad Gartnerskole i Stokke 
18.9.2013. 
Vi samler alle norskproduserte blomster og planter 
på ett sted, vi inviterer grossister, kjeder, 
detaljhandelen og aktører innen 
grøntanleggsbransjen. 
Arr: Norsk Landbruksrådgiving Viken, Norsk 
Gartnerforbund (NGF) og Gjennestad gartnerskole. 
 

Gartnerdagene  
på Gjennestad i Stokke er den faste årlige 
møteplassen for gartnerinæringa! 
22.-23. oktober 2013. www.gartnerdagene.no 
Arr: Norsk Landbruksrådgiving Viken, Norsk 
Gartnerforbund (NGF) og Gjennestad gartnerskole. 
 

Grunnkurs i korndyrking 
Norsk Landbruksrådgiving Viken inviterer til 
«Grunnkurs i korndyrking» torsdag 28. november og 
torsdag 5. desember. Kurset avholdes på dagtid, 
totalt 16 timer, samt en markvandring før 
ugrassprøyting til våren (4 timer). Kurset vil passe 
for de som planlegger å overta gård, de som nylig 
har overtatt, eller de som ønsker oppfriskning av 
grunnleggende agronomiske tema. Nærmere 
program og påmeldingsfrist vil bli annonsert bl.a. på 
www.nlrviken.no. Følg med. Ansvarlig hos NLR 
Viken er: 
Ingvild Evju, ingvild.evju@lr.no, tlf. 911 07 825.  
 

Hønsehirse – verdens tredje verste ugras 
Hønsehirse er i rask spredning, og finnes nå mange 
steder i Vestfold. Den er en like stor trussel som 

floghavren, med sin store 
frøproduksjon og aggressive 
vekst. Den regnes som 
verdens tredje verste ugras i 
jordbruket!! Ei plante (inkl. 
buskingsskudd) kan normalt 
produsere 1000-2000 frø, og 
frøene kan overleve 10 år i 
jorda. Frøene spirer ikke før 
det er 13-15 °C i jorda, og 

over en lang periode. Dette gjør hønsehirse 
utfordrende å bekjempe. NLR Viken registrerer 
mange jorder med både små og store forekomster 
av hønsehirse, og vil gjøre oppmerksom på at 4-5 
planter i år kan legge grunnlag for opp til 10 000 
planter neste år. Luking av små forekomster kan 
derfor bremse og i beste fall hindre utviklinga, og i 
disse dager er den enkel å få øye på. Derfor 
oppfordres alle til å ta hønsehirse på alvor, gå over 
åkrene sine, og bidra til å bekjempe den.  
Les gjerne mer om hønsehirse på 
http://viken.lr.no/fagartikler/8988/ 
 
 

HØSTENS KURSTILBUD                                                                     

 
 
"Bedre bonde - bedriftsledelse med bakkekontakt"  
Kurset har blant annet som mål å gi bønder en 
grunnleggende ledelsestankegang, og avklare hvilke 
behov bonden/bedriften har for videre utvikling.  
Kurset tar for seg både de menneskelige og de 
driftsmessige sidene ved det å drive et gårdsbruk. 
Kurset holdes 5 mandager i oktober/november med 
oppstart mandag 21. oktober kl. 18.30 
i Vestfold Bondelags lokaler på Gjennestadtunet i 
Stokke.  
Kurslærer er Ole Christen Hallesby.  
 
HMS-kurs 
Vi arrangerer i høst 2 kurs i Praktisk HMS-arbeid.  
Kurset er pålagt for alle som har noen som hjelper 
til i gårdsdrifta.  Uansett om det er lønnet eller 
ulønnet, på fast eller tilfeldig basis. 
Kursene starter hhv. 6. og 27. november kl. 19.00 i 
Vestfold Bondelagslokaler på Gjennestadtunet i 
Stokke.  
 
Plantevernkurs 
Kurs for både de som skal fornye og de som skal ta 
plantevernbevis for første gang, starter på Melsom 
vgs., i Stokke 4. november kl. 18.30. 
 
Vi planlegger også Maskinførerkurs, 
truckførerkurs, kurs med fokus på Psykisk helse, 
kurs rettet mot unge bønder. 
 
Info og påmelding: Studieforbundet næring og 
samfunn (tidl. BSF Vestfold), tlf. 33 36 32 10 eller 
vestfold@bsfstudie.no 
For info om alle kurstilbud: www.bsf-vestfold og 
www.grontfagsenter.no                       
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