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Produksjonstilskudd søknadsfrist 20. august 
 

Viktig at søknaden er riktig! 
Det er søkers ansvar å sørge for at opplysningene 
som gis i tilskuddssøknader er riktige. Dette gjelder 
både ved søknad om produksjonstilskudd, RMP og 
andre ordninger. Dersom du i søknaden gir feil 
opplysninger som kan føre til urettmessig 
merutbetaling, skal kommunen vurdere å avkorte 
hele eller deler av tilskuddet. Dette innebærer at 
det først blir beregnet tilskudd for de arealer, dyr 
mv. du faktisk driver produksjon på og deretter blir 
foretatt avkorting(trekk) i dette korrigerte 
tilskuddet. Avkortingens størrelse vil avhenge av 
grad av uaktsomhet hos søker og hvor stor 
merutbetaling feilopplysningene kunne ført til. 
Dersom du er usikker på hva du kan søke om, 
kontakt kommunen før du søker. 
 

Hvor store arealer driver du? 
Husk at det preutfylte arealet på søknaden om 
produksjonstilskudd ikke alltid er riktig. Hver enkelt 
søker bør gå inn i Gårdskart, 
http://gardskart.skogoglandskap.no/, og finne 
nøyaktig areal på de ulike eiendommene og de ulike 
skiftene. Søkere som leier jord, bør se i Gårdskart 
om arealet i leieavtalen stemmer overens med det 
faktiske arealet. Dersom flere søkere driver ulike 
arealer på samme eiendom, må søkernes samlede 
areal på eiendommen ikke overstige det faktiske 
arealet. Dette må de ulike søkerne samordne seg 
imellom. Som nevnt over, kan feil opplysninger i 
søknaden føre til avkorting. 
 

Krav om gjødslingsplan og sprøytejournal 
I forbindelse med ny forskrift om 
produksjonstilskudd, som trådte i kraft 1.1.2015, ble 
forskrift om miljøplan opphevet. Det er imidlertid 
viktig å merke seg at forskrift om 
gjødslingsplanlegging og forskrift om 
plantevernmidler fortsatt gjelder. Alle foretak som 
søker om produksjonstilskudd skal ha oppdatert 
gjødslingsplan og sprøytejournal for 2015 for alle 
jordbruksarealer det søkes om tilskudd til. Ved 
brudd på forskrift om gjødslingsplanlegging eller 
forskrift om plantevernmidler, skal 
produksjonstilskuddet avkortes. 

Veiledningshefte, regelverk og annen informasjon 
om produksjonstilskudd finner du på 
Landbruksdirektoratets hjemmeside under 
«Produksjon og marked»: https://www.slf.dep.no/ 
 

Tilskudd regionale miljøtilskudd (RMP) 
Det er lite endringer fra i fjor. Det er nettopp sendt 
ut eget informasjonsskriv for RMP med foreløpige 
satser for de ulike forurensnings- og 
kulturlandskapstiltakene. Informasjon om 
tilskuddsordningen finner dere også på nettsidene 
våre fylkesmannen.no. Veiledningsmateriell vil bli 
sendt ut til alle som søkte produksjonstilskudd i fjor.  
 

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt 
Vi minner om plikten til umiddelbart å melde mulig 
klimabetinget avlingssvikt inn til kommunen. Det er 
viktig for at kommunen og Fylkesmannen skal ha 
mulighet til å komme på befaring. 
Søknadsfristen 31. oktober er absolutt. 
 

Nettbasert autorisasjonskurs forsinket 
Lansering av nettbasert autorisasjonskurs for de 
som skal kjøpe og bruke plantevernmidler er blitt 
forsinket, men vil være operativ i løpet av april. 
Personer som har autorisasjonsbevis som utløper 
første halvår 2015, og som på grunn av forsinkelsen 
ikke får fornyet godkjenningen sin før årets 
vekstsesong, kan søke Mattilsynet om dispensasjon 
i en overgangsperiode fram til 30. juni 2015. 
Søknadskjema for dispensasjon og mer informasjon 
på Mattilsynets nettsider. 
 

Fri for floghavre?  
Dersom eier/bruker av eiendom  
som er registrert med floghavre  
mener at eiendommen er fri for floghavre kan 
eier/bruker søke Mattilsynet om å bli frierklært. 
Mattilsynet vil da gå kontroll av eiendommen i to 
vekstsesonger på rad. Det må dyrkes bygg eller 
vårhvete på tidligere funnsted og skifte rundt. 
Søknadskjema om frierklæring ligger på Mattilsynet 
sin internettside, under «Skjema». Søknadsfrist er 
senest 1. mai. Kontaktperson for Mattilsynet i 
Vestfold er Maren Anna Holst, tlf. 22 77 86 14. 
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Hønsehirse, et økende problem, hva kan vi 
gjøre? 
Hønsehirse øker i utbredelse i Vestfold og har 
mange steder blitt et problemugras. Det er ikke 
lenger et ugras vi bare finner i kystområdene. 
Hønsehirse spirer fra frø om våren når 
jordtemperaturen kommer opp i ca. 13-15°C. Kravet 
til høy jordtemperatur for å spire fører til at mange 
planter ikke har spira når vi ugrassprøyter i 
kulturene. Hver plante kan produsere et stort antall 
frø som overlever flere år i jorda. 

Forebygging/bekjemping: 
Luk vekk enkeltplanter før den klarer å etablere 
store bestander. Unngå spredning der det er store 
bestander, spyl vekk jord fra redskap, blås rein 
tresker. Der den er etablert bør en gi den så dårlige 
forhold som mulig, tidlig etablering av en tett kultur 
vil hemme hønsehirse.  Ugrassprøyting: Krav til høg 
spiretemperatur fører til at hirse spirer seint i 
sesongen og kjemiske midler må ikke brukes for 
tidlig.  

Aktuelle midler: 

Kultur Ugrasmidler 

Korn, ikke 

havre 

Puma Extra og Axial er de mest 

aktuelle midlene. Hussar OD har 

effekt men brukes så tidlig at det er 

liten effekt på hirsa. Glyfosat i moden 

bygg reduserer spireevnen i 

hønsehirsa med minst 90 %, det er en 

nødløsning når hønsehirse oppdages 

seint i sesongen.  

Potet Titus, Select, (Fenix 50-75 % effekt). 

Sencor har effekt, men ikke i den lave 

dosene som benyttes i praksis. 

Mais Titus, Lentagran og MaisTer. 

Diverse 

grønnsaker 

Select, Agil, Focus Ultra, (Fenix 50-90 

% effekt), Lentagran. Sencor har effekt 

men ikke i den lave dosene som 

benyttes i praksis. 

En informasjonsfolder kan lastes ned fra nettsiden 
til Norsk landbruksrådgivning Viken. 
 

Skogplanting 
Det er fortsatt mulig å få kjøpt planter fra 
skogplanteskolen på Hokksund. Og mye arbeid kan 
bli spart ved å plante hogstflatene første våren etter 
at det er hogget. Kostnader til plantekjøp og 
planting kan skogeier dekke med skogfond med 
skattefordel. 
 

Ungskogpleie 
Våren er også en fin tid for rydding og 
avstandsregulering i plantefeltene. Unge 

granplanter skal ha plass og lys nok til en god 
utvikling når veksten kommer i gang. Kostnader til 
ungskogpleie kan dekkes av skogfond med 
skattefordel, i tillegg til at det det gis tilskudd i alle 
Vestfoldkommunene.  
 

For spørsmål så ta kontakt med skogansvarlig i 
kommunen, eller Viken Skog,  
prosjektleder skogkultur Geir Jacobsen,  
tlf.: 957 05 409, e-post: gj@viken.skog.no 
 

Glommen Skog hogger og kjører ut tømmer for 
skogeier i Vestfold og tilbyr også ulike skogkultur-
oppdrag. Vi har ledig kapasitet utover våren. 
Kontakt Lars Tore Woie på tlf.: 917 36 114,  
e-post: ltw@glommen.skog.no 
 

Nytt fra kompetansenettverket for 
lokalmatproduksjon – region Øst 
Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra 
til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å 
tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller 
hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere og 
ulike støtteordninger.  
 

Kurs 
  

Våren 2015  
 

Nisjenettverk - Fra lokalprodusert korn til 
smakfulle bakevarer 
- Kursdag 1: Bakerens verktøykasse  
- 16. april, Ås  
 

Grunnleggende kurs i kjøttproduksjon  
- 14.-15. april, Ås  
 

Nye merkeregler for mat 
- kurs i Matinformasjonsforordningen  
- 5. mai, Hamar 
 

Høsten 2015 
 

Mattrygghet og HACCP  
 

Nisjenettverk - Fra lokalprodusert korn til 
smakfulle bakevarer 
- Kursdag 2: Mel og mølleteknologi 
- Kursdag 3: Bakeverksted 
 

Produksjonskurs frukt og bær  
 

Grunnleggende kurs i spekematproduksjon  
 

For mer informasjon gå inn på 
www.nofima.no/aktivitet  

 

Besøksordningen  
Nofima tilbyr en Besøksordning.  
Har du en konkret utfordring du trenger hjelp til å 
løse, eller behov for faglige råd, kan kanskje en 
Besøksordning være noe for deg. Ta kontakt på tlf: 
64 97 03 20 eller send en e-post til 
stine.alm.hersleth@nofima.no dersom dette kan 
være noe for deg! 
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