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Produksjonstilskudd søknadsfrist 20. august 
 

Søknadsfrist RMP-tilskudd 20. oktober 
Veileder for tilskudd til Regionalt Miljøprogram for 
jordbruket (RMP) sendes nå ut til bøndene i posten. 
Det er ikke store endringer i år. Vi oppfordrer alle til 
å søke elektronisk via Altinn. Informasjon om RMP 
finnes på Fylkesmannens nettsider. 
 

Søknadsfrist for erstatning klimabetinget 
avlingssvikt 31. oktober 
Så langt er det noen få saker med haglskader ellers 
ser det bra ut i år. Husk å melde mulig avlingssvikt 
til kommunen «uten ugrunnet opphold». 
 

Mye ledige midler til drenering! 
Kommunene har fortsatt ca. 5 mill. kroner i ledige 
midler til drenering. Kontakt kommunen hvis du har 
grøfteplaner. Arbeidsfristen er 3 år så det er liten 
risiko i å søke tilskudd selv om du foreløpig ikke har 
noen avtale med grøftegraver. 
 
Hva skjer med Oslofjorden  
Frukt & Bær  
Oslofjorden Frukt & Bær, klyngen av frukt og 
bærprodusenter rundt Oslofjorden, begynner å få 
tilknyttede prosjekter og grupper med aktivitet.  
Jordbærgruppa er godt etablert med fokus på 
produksjonsklare planter og utvidelse av 
jordbærsesongen. Det er opprettet et 
stikkelsbærprosjekt i regi av Norges Vel og NLR 
Viken, Stikkelsbær –«en forretningsmulighet». Det 
arbeides også med å etablere en fruktgruppe i 
første omgang skal ha fokus på eple- og 
pæreproduksjon. I løpet av september/oktober vil 
det bli ansatt en prosjektleder for å koordinere, 
styre og utvikle Oslofjorden frukt og bær videre.  
Oslofjorden Frukt & Bær har egen hjemmeside som 
skal utvikles videre etter hvert som aktiviteten øker, 
www.oslofjordenfruktogbaer.no 
 

Nettverk for Inn på tunet tilbydere  
i Buskerud og Vestfold 
Inn på tunet Buskerud - Vestfold er en organisasjon 
for de som tilbyr Inn på tunet-tjenester med basis i 
gårdsbruk og gårdstun i Buskerud og Vestfold. 
Organisasjonen skal bidra til å heve kvaliteten på 

tjenestene og være en møtearena for 
medlemmene, der de kan ta opp faglige, sosiale og 
organisatoriske spørsmål av felles interesse.  I høst 
tilbys både fagturer og to dagers kurs «Omsorg for 
brukerne». Mer info finner dere på: 
https://www.facebook.com/Innpaatunetbuskerud?f
ref=ts 
Kontakt: Lisbeth Haugan, Fylkesmannen i Vestfold, 
e-post: fmvelha@fylkesmannen.no tlf. 33 37 23 62 
 

God skogkultur er viktig for robust kvalitetsskog 
Det gis 50 % tilskudd til skogeier, og med 
finansiering over Skogfond blir egenandelen til 
skogeier svært liten. Det er også anledning til å søke 
om tilskudd for å utføre skogkulturoppdrag hos 
andre. Oppdragstakere som rydder minst 200 daa i 
løpet av en sesong, er kvalifisert til å søke. Kr 1500 
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, og har 
skjemaer for søknaden. 
På egnete arealer er høstplanting et godt alternativ 
til vårplanting. Planter kan bestilles direkte fra en 
skogplanteskole. Eller skogeier kan gjøre avtale om 
foryngelse med den som har utført hogsten.  
Skogkulturprosjektet i Vestfold bistår skogeiere 
med plantekjøp, utplanting og ungskogpleie. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Viken Skog og 
kommunene. Kontaktperson: Geir Jacobsen, Viken 
Skog Tlf.: 957 05 409, e-post: gj@viken.skog.no 
 
Viken Skog 
Vi har bak oss en sommer med sterk vekst  
i uønska vegetasjon, hvor blant annet Rødhyll er et 
økende problem.  Det er derfor viktig å prioritere 
arbeid med ungskogpleie. Finn din Skogbruksleder i 
Viken Skog på www.viken.skog.no, for avtale om 
oppdrag. Vi har ledig kapasitet for gjennomføring nå 
i høst.   

Viken Skog minner om kurs i september/ 
oktober: Innføringskurs i DinSkog®- skog- 
bruksplan på nett 3.9, kurs i ungskogpleie 7.9 og 
kurs i hogstteknikk 18.9. Les mer på:  
www.viken.skog.no/om-oss/aktivitetskalender 
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SB Skog AS utfører planting, ungskog- 
pleie og hogstoppdrag for skogeiere i  
Vestfold. SB Skog har fått ny eier og vil framstå som 
et selvstendig selskap med egne mål og strategier.  
Ta kontakt med Ole Tala på tlf.: 950 23 301 eller  
e-post: ort@sbskog.no 
 

Fortsatt ledige skoleplasser på  
Melsom vgs 
Vi har noen ledige skoleplasser på Naturbruk. Vi 
trenger også praksisplasser til elever som skal ha 
utplassering en dag i uka på gårdsbruk. Fra i år blir 
det forsøk i Vestfold med lærlingeordning i 
landbruket med opplæring i bedrift som fører fram 
til fagbrev.  
Hvis du er interessert ta kontakt med Anders Østby:  
epost: anderso@vfk.no eller tlf. 415 52 650. 
 
Skal du søke støtte og lån hos  
Innovasjon Norge i 2016?  
2015 gikk vi tom for midler nesten før sommeren. 
For å prøve å unngå en slik situasjon, legges det 
neste år opp til søknadsbehandling i to puljer med 
en tidlig søknadsfrist 1.4.2016 for de som skal bygge 
til sommeren, og en sein frist 1.9.2016. 
Vi ønsker oversikt over alle typer prosjekter både 
tradisjonelle saker og innenfor bygdenæringer og 
mat innen 15.11.2015. Vi tar kontakt og besøker 
deg og diskutere dine planer. 
Det er innført nytt og strengt regime med tanke på 
at tilskudd ikke skal gis til tiltak som er påbegynt før 
søknad om tilskudd er behandlet ferdig. Derfor; skal 
du bygge til sommeren 2016 må du være tidlig ute 
neste år. Følgende datoer er derfor viktige for deg:  
15.11.2015 Meld fra om dine foreløpige planer til 
landbrukskontoret. 
15.11-31.12 Gårdsbesøk/kundemøte med søker 
1.1.2016 Prioritering av innkomne saker. 
Vinter 2016 Utarbeide fullstendige søknader. 
1.4.2016 Frist første pulje søknader. 
Er søknad klar, send inn tidlig på nyåret. Vi ønsker å 
komme tidlig i gang med saksbehandlingen. 
1.9.2016 Frist andre pulje søknader. 
Kontaktpersoner: 
Nils O. Kverneland, tradisjonelt jordbruk, tlf. 95 85 
86 08, nils.olaf.kverneland@innovasjonnorge.no 
Beret M. Haga, bygdenæring/mat, tlf. 93 45 04 91, 
behag@innovasjonnorge.no 
Einar Alme, bygdenæring/mat, tlf. 90 73 65 09, 
einar.alme@innovasjonnorge.no 
 
Felles reiselivssatsing i Vestfold 
Gjennom en felles reiselivssatsing i  
Vestfold ønsker man nå å etablere en  
målrettet, profesjonell og effektiv organisasjon som 
skal styrke Vestfolds attraksjonskraft som reisemål. 

GoVestfold skal også være et selskap for dere i 
landbruket som driver med opplevelsestilbud.  
Høringsfristen for hvordan selskapet skal være er 
gått ut men det er viktig å tenke igjennom om din 
virksomhet bør gå inn som medeier. Se mer på 
vedlagte lenke: (det kan bli små justeringer på 
forretningsplanen etter høringen, som ble avsluttet 
20. august.) Les mer: 
http://www.vfk.no/Aktuelt/Felles-reiselivssatsing-i-
Vestfold/ (Se forretningsplan i venstremenyen) 
 

KURSTILBUD 
Plantevernkurs  
Det elektroniske kurset er forsinket og alle som har 
autorisasjonsbevis som går ut i løpet av 2015, har 
fått utvidet gyldighet til 1.1.2016. Vi regner 
imidlertid med at det vil være mulig å ta e-
læringskurset for de som skal fornye 
autorisasjonsbeviset i løpet av høsten. NLR Viken gir 
et tilbud om teknisk hjelp for gjennomføring av 
kursene 2. og 3. november. Påmelding til SNS.  
Det blir også tilbud om vanlige kurs denne høsten:                                                                         
Plantevernkurs starter på Melsom vgs.  
26. oktober og 9. november kl 18.30. 
HMS-kurs starter på Gjennestad 17. november kl 
19.00. 
Maskinførerkurs planlegges, datoer ikke bestemt. 
For mer info: www.grontfagsenter.no/snsvestfold 
Påmelding: SNS Vestfold, 33 36 32 10 
vestfold@naeringsogsamfunn.no 

 

Markdag i agronomifelt 
Den 8. september kl. 9 - 11  
er det markdag i agronomifeltet til NLR Viken på 
Bjune. Temaer: Jordstruktur, Arter som løser jord, 
Spadeprøver, Har jordløsning effekt? 
Kaffe og kakebit ved oppmøte. Feltet ligger langs 
Bispeveien – på høyre side et par hundre meter 
forbi avkjøringen til Kåpe. 
Ansvarlig hos NLR Viken er Kari Bysveen,  
tlf. 413 73 808, epost; kari.bysveen@nlr.no  
  
Fagdag dekk, lufttrykk, dieselforbruk og 
jordstruktur  
Den 23. september kl. 10 – 14 arrangeres en stor 
fagdag med fokus på dekk, lufttrykk, dieselforbruk 
og jordstruktur. 
Fagdagen er hos Hans Jørgen Haselstad,  
Sørbyveien 411, 3178 Våle 
Ta gjerne med egen traktor for veiing og råd om 
lufttrykk ved ulik belastning. Servering – ta med 
stol. Arrangører er Norsk Landbruksrådgiving Viken, 
i samarbeid med Haslestad Gummiservice AS 
Ansvarlig hos NLR Viken er Kari Bysveen,  
tlf. 413 73 808, epost; kari.bysveen@nlr.no  
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