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Kvekebehandling
Det er fine forhold for bekjempelse av kveke, enten man stubbharver eller bruker et
plantevernmiddel. Hvis man skal sprøyte mot kveke må man la kvekeplante vokse
opp til den har 3-4 blader før man sprøyter.

Høstkorn
Det er fine muligheter for å så høstkorn nå. Såing bør skje så fort som mulig, og
senest i midten av september. Noen steder ser det tørt ut i jorda, men det vil trolig gå
seg til.
Hønsehirse
Det gjort et funn av hønsehirse Åsnes. Det er andre funnet i disktriktet.
Tre søknadsfrister
Vi minner om tre viktige frister i oktober:
1. oktober – Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket i Hedmark (RMP)
15. oktober – Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og
fritid (del 2)
31. oktober – Klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjon
Endringer i regionale miljøtilskudd
Det er fire endringer i tilskudd for generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark i 2018.
Endringene gjelder ordningene:
 Tilskudd for drift av bratt areal
o Det kan gis tilskudd til maskinell drift av fulldyrka og overflatedyrka jord
med helling 1:5 eller brattere. Arealet må ha plantedekke eller ligge i
stubb til 1. mars 2019. Ordningen gjelder ikke arealer som bare høstes
ved beiting.
 Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon
o Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon har fått økt tilskuddssatsen
til kr 50.000,- dersom seterdrifta varer minst 6 uker. Satsen for
seterdrift i 4-6 uker er uendret (kr 42.000,-). Satsene gjelder både
enkeltsetre og fellessetre.
 Tilskudd til utsatt jordbearbeiding
o Det kan gis tilskudd til utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og
erosjonsklasse 2 også til areal i nedslagsfelt til ikke-prioriterte vassdrag.
Dette var ikke mulig i 2016 og 2017. Innenfor ikke-prioriterte områder er
tilskuddssatsen kr 20,- lavere enn i prioriterte områder. Dette gjelder
alle erosjonsklasser.
 Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

o Det er innført egen foreløpig tilskuddssats på kr 80,- pr. dekar for
arealer der det spres husdyrgjødsel ved nedlegging eller nedfelling.
Ved nedlegging er det et vilkår at gjødselen moldes ned innen to timer.
o For arealer der det ikke gis tilskudd for nedlegging eller nedfelling, kan
det enkelte foretak enten gis tilskudd til arealer der det spres
husdyrgjødsel med rask nedmolding om våren eller til arealer der det
spres husdyrgjødsel i voksende kultur om våren eller i vekstsesongen.
Voksende kultur er i denne sammenheng eng, frøeng eller høstkorn.
o For alle arealer der det innvilges tilskudd til nedlegging/nedfelling eller
rask nedmolding/voksende kultur, kan det i tillegg gis tilskudd for bruk
av tilførselsslange fra lager til spreder.
Mer informasjon og satser for ordningen finner du på Fylkesmannens hjemmeside:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generellemiljotiltak-RMP/endringer-i-regionale-miljotilskudd/
Minner om grovfôrmøte på Heia
Faggruppe storfe Glåmdal inviterer til Temakveld grovfôr tirsdag 18. september kl 19
på Heia Hotell, Vålgutua 105, Våler i Solør.
•
•
•
•
Mølle

Kl 19.00 Velkommen
Kl 19.15 Avlingsskadeerstatning – grovfôr v/Fylkesmannen i Hedmark
Kl 20.00 Kaffepause
Kl 20.30-21.45 Halmfôring – effektiv bruk av halm v/Felleskjøpet og Fiskå

Påmelding innen 13. septmber til kari@flisamolle.no eller send melding til 97 99 17
19.

Norsk landbruksrådgiving Øst
Landbruksforvaltningene i Solør-Odal
Fylkesmannen i Hedmark

