
Oktober 2021 - 15 
 
Ved endringer etter søknadsfrist i innlevert søknad PT og 
RMP – vær OBS! 
Søknadsfrist er 15 oktober for både produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot. 
Det er viktig å vera klar over at det er forskjell om du vil gjera endringar etter søknadsfristen. 
PRODUKSJONSTILSKOT: Du kan gjera endringar i levert søknad, og senda den på nytt fram til 29. 
oktober. 
REGIONALT MILJØTILSKOT (RMP): Dersom du gjer endringar i denne søknaden etter 15. oktober, 
vert det rekna som ny søknad, og det blir trekk på grunn av levert etter søknadsfrist. 
 
 

Er du ny bonde og kan tenke deg en mentor? 
I mentorordninga kan du som ny bonde gjøre en avtale med en erfaren kollega om å være 
diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Søknadsfrist 1.desember! Mentoren får en godtgjørelse for 
å være med og det er gratis for den nye bonden. Dette er et bra tilbud og kan tilføre deg som er ny 
mye. Du kan søke både som ny bonde og som mentor. Du kan ofte selv avtale eller uttrykke ønske 
om en bestemt mentor, men du trenger ikke å ha det. Det kan være en person som bor lengre vekk 
enn nærmeste naboer.   Les mer her. 

 

Sikring for gjødselkummer 
Vi har registrert at det er enkelte gjødselkummer som ikke har så god sikring. Vi minner om at 
gjødselvareforskriften sier at det skal være en samlet høyde på vegg og evt gjerde på toppen på 
minst 1,5 m over terreng.  Hvis det er kumveggen alene som når 1,5 m skal det i tillegg være 
klatreavviser på toppen. Videre skal det også være innvendige stigetrinn eller andre 
redningsinnretninger.  
 

Fornybar energi på gården  - sol og vind 
Norges Vel har laget et nettsted der det er mange eksempler på bruk av solenergi og vindenergi på 
gårdsnivå. Det kan være interessant for deg som har lyst å satse på fornybar energi. Finn siden her. 
 

Egenprodusert ost på gården - kurs 
Det blir avholdt innføringskurs i ysting i november. Det er få plasser og påmeldingsfrist er allerede 15. 
oktober. Les mer her. 
 

Frivillige Tiltak – endring i personale 
Den ene halvpart av Frivillige Tiltak: Anne Marie Lerang går over i ny stilling fra 18. oktober. Hun skal 
begynne på landbrukskontoret på Klepp. Per Bjorland er fortsatt å kontakte som før. 

 
 

https://www.statsforvalteren.no/Rogaland/Landbruk-og-mat/trenger-du-en-mentor/
https://www.norgesvel.no/fornybart-pa-garden
https://nofima.no/arrangementer/innforingskurs-i-ysting-og-foredling-av-ra-melk/

