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NYTT ÅR, NYE MULIGHETER! 

Jammen var 2021 i gang, og la oss håpe at dette blir et fruktbart, jordbruksvennlig år -

fullt av gode avlinger! Nytt år betyr også nye runder med diverse søknadsordninger for 

jordbruket. Produksjonstilskudd kommer i mars, og SMIL (tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket) i april. Og siden midlene til SMIL nå er utlyst, hva innebærer 

egentlig SMIL? 

Husk at du kan søke på SMIL, helt frem til 12 april 😊 

Målet med SMIL tilskudd er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan 

forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det vil i hovedsak si å løse diverse 

miljøutfordringer slik som: å ta vare på verdifulle kulturlandskap, bevare kulturminner 

slik som bygninger, redusere næringsstoffer til luft og vann, og til slutt ta vare på merka 

turløyper som går gjennom kulturlandskap knyttet til jordbruk. Tiltak som går under 

fjerning av uønskede arter tilknyttet jordbrukets kulturlandskap kommer også inn her. 

Det kan f.eks. være Rynkerose, Tromsøpalme, Kjempespringfrø og Gullregn. Se alle de 

svartelistede artene her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018. 

Også under SMIL ordningen går dette med å redusere risikoen for erosjon. Hvis du har 

et større tiltak du planlegger å gjennomføre kan du få støtte til å legge til rette for det, 

men må søke om dreneringstilskudd når det bikker over til et større prosjekt. Hva er 

egentlig et større prosjekt tenker du kanskje? Vår vurdering her er basert på mengde 

grøfter, lengde og antall eiendommer tiltaket strekker seg over. Alle tiltak vil bli vurdert 

på lik linje. Sitter du med planer om å gjennomføre tiltak kan det derfor være lurt å ta 

kontakt med jordbruksrådgiveren for å få hjelp til dette, det kan gjøre 

søknadsprosessen mye lettere! 

RASKE FAKTA: 

Ifølge nye tall fra Miljødirektoratet står jordbruk for majoriteten av utslipp her i 

kommunen. Fordøyelsesprosesser fra husdyr er på toppen av CO2- ekvivalenter, 

etterfulgt av gjødselhåndtering og til slutt jordbruksarealer. Av disse utslippene står 

metan (CH4) og lystgass (N2O) høyest oppe.  

På den positive siden derimot, så har Nordreisa kommune med sine 3438 km2 hatt en 

nedgang på 1% i utslipp av klimagasser fra 2018 til 2019. Et steg i riktig retning!  

«Mat skal alle ha, nå og til all fremtid»                  

Reidar Almås 

HVA RØRER SEG? 

Kommunen planlegger nå et prosjekt 

for å se på mulighetene og interessen 

rundt å få i gang en parsellhage i 

Storslett området. Informasjonsmøte 

vil finne sted tirsdag 23. februar kl. 

19.30 på Teams. Det blir orientering 

rundt parselldyrking, skolehager og 

andelslandbruk. Vi håper flere ønsker 

å delta på ulike måter. Dette er en 

mulighet til å dyrke egne grønnsaker, 

urter og annet. Ikke bare får du 

egenprodusert mat på bordet, men 

det kan være en sosial møteplass. 

Mer info kommer! 

Landbruks-TV er nå på 

planleggingsbordet! Det vil bestå av 

korte filmer om gårdsbruk og jord her 

i Nordreisa, hvor lokale bruk vil få 

mulighet til å vise seg fra sin beste 

side, samt ulike tema alt etter sesong. 

Gårdsbesøk og søkelys på 

lokalmatproduksjon vil blant annet 

være tema. Stay tuned!  

Landbruksdirektoratet har lansert en 

oppdatert nettside, denne har blitt 

mye mer brukervennlig og det er mye 

lettere å finne frem til de ulike 

ordningene. Se: 

landbruksdirektoratet.no 

 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.n

o/nb 
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  TIL INFO: SOSIALE MEDIER 

Nå har jordbrukskontoret etablert en Facebook-side kun for jordbruket i Nordreisa. 

Det er ønskelig at de av dere som er på Facebook melder seg inn her. På denne 

siden er det anledning til å stille spørsmål, dele informasjon og interessante faglige 

artikler. Legg gjerne ut bilder av dyr og fjøs eller annet. Det kan være bra for å 

rekruttere nye bønder også, når de kan se hva som rører seg i jordbruket her.  Husk 

at dette er en offentlig side så vennligst følg retninglinjene som står beskrevet.  

Facebook: Nordreisa kommune- Jordbruk:  Facebook-link 

Visste du at Nordreisa kommune også er på Snapchat, Instagram, Twitter og ikke 

minst TikTok? Legg oss til! 

Snapchat: nordreisakommun 

Instagram: nordreisa_kommune 

Twitter: NordreisaK 

TikTok: nordreisakommune 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Landbrukskafeen skal nå starte opp igjen. Vi kickstarter det nye året med første kafe 

den 9. februar. Da ønsker vi hjertelig velkommen til et informasjonsmøte som vil              

handle om SMIL og drenering/ grøfting. Ellen Reiersen fra Norsk 

Landbruksrådgivning er også med og klar til å svare på spørsmål. På grunn av 

retningslinjene i henhold til Covid-19 blir det et digitalt arrangement denne gangen.  

           Landbrukskafe, tirsdag 9. februar kl. 19.00, på Teams.   

          Vi håper å se deg der! Link med invitasjon til møtet vil bli sendt per e-post i forkant. 

 Som nevnt over vil informasjonsmøte om småskala lokalmatproduksjon finne sted     

på Teams tirsdag 23. februar kl. 19.30. Mer informasjon kommer, men hold av 

tidspunktet allerede nå! 

DIN TILBAKEMELDING 

Ønsker du publisitet angående gårdsdrifta? Har du noe du ønsker å dele? Vil du 

promotere produksjon av mat? Ta kontakt for din mulighet til å skinne på Landbruks- 

TV! 

 

Håpet er at dette nyhetsbrevet er noe dere faktisk vil lese, derfor ønsker jeg innspill     

fra deg! Er det noe du savner av informasjon fra kommunen? Er det noe du ønsker å 

dele som andre også vil ha nytte av, eller som er av interesse, gjerne også personlige 

erfaringer-del! Ikke nøl med å ringe eller sende en e-post dersom du har innspill eller 

spørsmål.  

Tenker du at dette nyhetsbrevet ikke er noe for deg?  

Send meg en e-post med tilbakemelding så vil du ikke motta dette.  

 

 

 

Nysgjerrig gjeng! 

Kontakt oss 

Nordreisa Kommune 

Sentrum 17  

9151 Storslett  

77 58 80 46 

Pernille.bugel@nordreisa.kommune.no 

https://www.nordreisa.kommune.no/ 

https://www.facebook.com/Nordreisa-kommune-Jordbruk-108314444498973/

