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Søknad om produksjonstilskudd  
Søknadsfrist for produksjonstilskudd del 2 i 2017 er 
15. oktober (telledato 1. oktober). Både husdyr-
produsenter og planteprodusenter skal søke i 
oktober. Søknadsfristene vil bli absolutte. Foretak som 
leverer søknaden innen fristen vil kunne endre 
opplysningene i søknaden i 14 dager etter fristen. 
Spørsmål om produksjonstilskudd rettes til 
landbrukskontoret, ta kontakt i god tid før fristen! 
 

Tilskudd regionale miljøtilskudd (RMP)  
Ny søknadsfrist er 15. oktober. Informasjon om 
tilskuddsordningen finnes på nettsidene våre 
fylkesmannen.no, og i veiledningsheftet som i denne 
uken sendes i posten til de som også mottar 
«Informasjon til bonden». 
 

Erstatning ved klimabetinget avlingssvikt 
Søknadsfristen er 31. oktober. Ta kontakt med 
landbrukskontoret i kommunen «uten ugrunnet 
opphold» for å melde mulig avlingssvikt. 
 

Økte tilskuddssatser for drenering 
Tilskuddssatsene ble doblet i det siste 
jordbruksoppgjøret. Tilskuddet for systematisk 
grøfting er 2 000 kr per dekar. Allerede innvilget 
tilskudd for arealer som ennå ikke er grøftet, kan 
innvilges økt tilskudd. Ta kontakt med 
landbrukskontoret i kommunen. 
 

Mer penger til hydrotekniske anlegg  
I årets jordbruksoppgjør ble det bestemt å avsette 
ekstra penger til utbedring av rørgater, kummer og 
andre hydrotekniske anlegg i leirjordsområdene. I 
Vestfold finnes mange gamle rørgater og kummer som 
trenger oppgradering for ikke å kollapse. Endret klima 
med intense nedbørsperioder har også ført til at 
rørgater og kummer har for liten dimensjon. Søk om 
SMIL-tilskudd denne høsten (tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket)! Det er landbrukskontoret i 
kommunen som behandler søknader og tildeler 
tilskudd til slike investeringer. 
 

Jordprøver  
Jordprøver skal maksimalt være 8 år gamle. Det  
gjelder alt jordbruksareal som det søkes  

produksjonstilskudd på. Statistikk viser at det kalkes 
for lite i Vestfold, så følg spesielt med på pH. 
Koordinatfestede jordprøver er framtidsrettet for 
presisjonskalking og gjødsling.  
Steinsett Holding A/S (Skolmar Jordlaboratorium) tar 
ut og punktfester jordprøver med GPS for å lage 
kalkningskart. Ta kontakt med Åge Petter Steinsett tlf. 
41505488 eller info@skolmarjord.no. 
NLR Viken/forsøkstekniker Jørund Lothe (JOLO Agri) 
tar ut jordprøver som blir koordinatfestet. NLR Viken 
sitt kontorsted på Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke er 
oppsamlingspunkt for innsendelse av jordprøver til 
Eurofins. NLR Viken har tilgjengelig prøveesker også til 
de som ikke er medlemmer.  
Tlf 95493802, e-post jorund.lothe@nlr.no. 
 

Har du investerings- og utviklingsplaner på 
gården din 2018? Innovasjon Norge har tilskudd og 
lån til finansiering av slike tiltak. Meld fra tidlig til 
landbrukskontoret ditt! Har du spørsmål, kontakt: 
Tradisjonelt jordbruk: Nils O. Kverneland, tlf. 
95858608, nils.olaf.kverneland@innovasjonnorge.no 
Bygdenæring/mat: Beret M. Haga, tlf. 93450491, 
behag@innovasjonnorge.no  
Bygdenæring/mat: Einar Alme, tlf. 90736509,  
einar.alme@innovasjonnorge.no 
 

Gode tilskuddsordninger til bygging og 
ombygging av skogsveier 
Det har aldri vært bevilget mer penger til Vestfold for 
å bedre infrastrukturen i skogen. I retningslinjene for 
prioritering av tilskudd til bygging og ombygging av 
skogsveier gjelder følgende tilskuddssatser: 

 Inntil 40 % til nybygging og ombygging av 
skogsbilveier 

 Inntil 40 % tilskudd til bygging av lastbærervei 
(tung traktorvei) 

 50 % til nybygging og ombygging av bruer 

 50 % til avkjøringslommer fra offentlig vei 
Ta kontakt med den skogansvarlige i kommunen. 
 

Høstplanting 
Høsten kan være en fin tid for planting etter hogst hvis 
det ikke ble utført vårplanting.  
BESTILLINGEN SENDES TIL: E-post: 
geir.jacobsen@viken.skog.no, Telefon 957 05 409. 
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Tilskudd til suppleringsplanting 2017  
Det er mulig å søke om 60 % tilskudd for plantekjøp og 
utplanting av suppleringsplanter. Suppleringstilskudd 
gis for maksimalt 50 planter pr daa. Vilkårene er at 
plantetettheten etter utført supplering tilsvarer det 
minste plantetall pr da som løser ut tilskudd for 
tettere planting. Skogeier må selv søke om tilskudd, og 
legge ved dokumentasjon på tilstand før og etter 
suppleringen ble utført, kvittering for plantekjøp, og 
kartfesting av flaten. Frist for å levere søknad til 
kommunen er 7. november. 

 

Ungskogpleie 
Alle kommunene i Vestfold har 40 % NMSK tilskudd 
for rydding og avstandsregulering i plantefelt. Det er 
viktig å rydde fri småplantene før vinteren. Ved 
henvendelse til skogansvarlig i kommunen får du navn 
på lokale skogsarbeidere som kan ta oppdrag hos deg. 
Entreprenører som tar ungskogpleie-oppdrag i 
Vestfold: 
Viken Skog:  

 Geir Jacobsen,40108710, gj@viken.skog.no  
Nortømmer:  

 Jørn Elvig, 95751822, jorn.elvig@nortommer.no   

 Erik Nesthorn, 90093219, erik.nesthorn@nortommer.no   
Glommen Skog:  

 Pål Agnar Tveitan, 40466310, tveitanss@gmail.com   

 Lars Tore Woie, 91736114, ltw@glommen.no  
 

Hønsehirse i bygg 
NLR Viken har søkt 
Mattilsynet og fått godkjent dispensasjon for bruk av 
Glyphogan Eco i moden bygg mot hønsehirse. 
Hønsehirsen har utviklet seg seint i år, men nå viser 
den seg i mange åkrer, sjekk åkrene nå! Se mer på 
www.grontfagsenter.no  

 

Vestfold Bondelag søker: Prosjektleder for 
«Korn i Vestfold» (3-årig deltidsstilling) 
Har du interesse for korn og har lyst til å bidra til økt 
produksjon i fylket vårt? Har du generell kunnskap og 
gjerne erfaring med kornproduksjon? Vestfold 
Bondelag søker etter en engasjert person som kan 
lede et treårig prosjekt som har dette som mål.  
Dette er en deltidsstilling som vil ha et omfang på 10-
15 % med oppstart høsten 2017 og ut 2020. 
Kontorplass er i Bondelagets lokaler på Grønt 
Fagsenter, Gjennestad. Se www.grontfagsenter.no for 
utlysning eller kontakt organisasjonssjef Elin Røed tlf: 
928 18333, elin.roed@bondelaget.no  

 

Kjøreregler for støy fra landbruket 
Vestfold Bondelag har hatt et oppklarende møte med 
politiet for å snakke om støy fra landbruket nå i 
innhøstingssesongen. Les mer på 
www.grontfagsenter.no.  

 

 

Inn på tunet 
Dagskonferanse for Inn på tunet-tilbydere i 
Osloregionen lørdag 28. oktober på Renskaug gård i 
Lier. Temaer: Hva fremmer helse og livskvalitet i natur 
og kultur, dyreassistert terapi og aktuell forskning, 
opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020, skoletilbud 
på Abildsø gård i Oslo, prissetting, Informasjon om ny 
nasjonal IPT-nettside, tips og råd om egne nettsider og 
FB-sider, orientert om Inn på tunet Norge SA.  Pris pr. 
deltager kr 500,-. 
Ta kontakt med Lisbeth Haugan, tlf. 33 37 2362 eller 
på: fmvelha@fylkesmannen.no for å få tilsendt 
invitasjon med program, og detaljer om påmelding. 

 

Kurstilbud i høst                                                 
Plantevernkurs starter på Melsom 
vgs. 23. oktober kl.18.30, både for de som skal fornye 
og for de som skal ha plantevernbevis for første gang. 
HMS-kurs starter på Gjennestad 6. november  
kl.19.00. Det planlegges også kurs i Varme Arbeider, 
samt KLS-kurs. For mer info: 
www.grontfagsenter.no/snsvestfold 
Påmelding: SNS Vestfold, 33 36 32 10  
vestfold@naeringsogsamfunn.no 

 

Melkeproduksjon i Vestfold i fokus  
Tine Rådgivings prosjekt MELK har som 
hovedmål å sikre rekruttering og 
opprettholdelse av melkeproduksjon i Vestfold. 
Melkeprodusenten, gårdens ressurser, 
generasjonsskifte, pensjon og kompetanse til å møte 
fremtiden og ta kvalifiserte beslutninger, omfattende 
Bygg, Økonomi og Livslinje- og Veivalg blir satt i 
høysete.  Er du melkeprodusent i Vestfold? - Ta 
kontakt med din Nøkkelrådgiver og meld deg på 
informasjonsmøte som holdes i auditoriet på 
Gjennestad den 27.sept. kl. 19. 

  

Det grønne skifte i praksis - nytt kurs 
17.-18. oktober arrangeres det et 2 dagers kveldskurs i 
regi av Grønt Skifte AS og Den Magiske Fabrikken. 
Kurset er i hovedsak for yrkesutøvere innen 
landbruket og er et kompetansegivende tilbud som 
har fått støtte av Matmerk. Kurset vil gi deg relevant 
og nyttig kunnskap om jord og biogjødsel som en 
medvirkende faktor i effektiv planteproduksjon. 
Emner på kurset vil blant annet være levende jord, 
ulike typer biogjødsel, kjøreskader, slangespredning 
m.m. Kurset er et pilotprosjekt og er gratis.  
Mer informasjon og påmelding: 
www.deltager.no/det_gronne_skiftet_17102017  
eller Inger Bondevik Grimm, tlf. 905 11 949. 
 

Kurs i malting – 5 studiepoeng 
Ønsker du å lære å malte bygg til 
ølbrygging? 31.okt – 1. nov. 2017 og 16. 
januar 2018. Påmeldingsfrist 25. september. 
https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/32201  
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