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Hacking
I januar ble som kjent Østre Toten kommunes
datasystemer hacket. Dette er noe vi nå merker
konsekvensene av. Kommunen har foreløpig ikke
tilgang til interne fagsystemer, men vi i landbruksforvaltningen har tilgang til Landbruksdirektoratets
eksterne systemer. Det er her vi behandler de aller
fleste tilskuddssøknadene vi mottar.
Vi håper dere har forståelse for at saksbehandling
kan ta noe lengre tid, da vi også har mistet tilgang
til arkivsystemet og alle dokumentene våre. Vi
forventer å få denne dokumentasjonen tilbake, men vet per i dag ikke når dette eller våre fagsystemer
vil bli tilgjengelige. Vi vet bare at det vil ta tid.

Produksjons- og avløsertilskudd
Tiden går igjen mot en ny søknadsomgang av
produksjons- og avløsertilskudd. 1. mars er det
telledato, og søknadssystemet åpner.
I mars kan du søke om tilskudd på husdyr. Dette gir
grunnlag for tilskudd til små og mellomstore melkebruk, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon,
avløsertilskudd for 2021 og tilskudd for grovfôrareal. De to sistnevnte søker du om i oktober, men
du må ha registrert dyr du disponerer per 1. mars for
at disse skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to
tilskuddsordningene.
Søknadsfristen er 15. mars, og innsendte søknader kan endres fram til og med 29. mars. Hvis du
glemmer å søke innen fristen kan søknaden leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen. Utbetalingen
reduseres da med 1000 kroner per dag fristen er overskredet.
-

Mer informasjon om tilskuddsordningen
Lenke til søknadsskjemaet

 Spørsmål? Kontakt Marte Marie Taralrud

Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
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Rådhusgata 20, 2850 Lena

Telefon:
61 14 15 00
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964949859
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Vilt
Det ble høsten 2020 skutt 79 elg, 11 hjort og
150 rådyr.
Ifølge bestandsplanen kan det skytes mer hjort og
rådyr. Elg er på nivå med tildelte dyr. Ut fra antall
dyr påkjørt av motorkjøretøy kan det være fornuftig
å skyte mer rådyr for å minske risikoen for at de blir
påkjørt i trafikken.

Fôring av vilt
Vi har en vinter med stedvis store mengder snø, og
det er kaldt. Det gjør forholdene for våre viltlevende dyr vanskelig. Likevel skal alle vite at det må
sendes søknad fra kommunen til Mattilsynet for spesifikke fôringsplasser for vilt. Det er Mattilsynet
som gir en slik tillatelse etter vurdering av blant annet behovet for fôring opp mot faren for smitte av
skrantesyke (CWD) og fare for påkjørsler.
Det er i 2021 gitt tillatelse til fôring av rådyr på spesifikt angitte steder der grunneierlagene har
ansvaret for å følge med på dyrene som er på fôringsplassene.
 Spørsmål? Kontakt Åse Marit Skjølås

Godkjenning av nye arealer – frister for innmelding
Landbrukskontoret innfører nå frister for å melde
inn nye arealer som ønskes godkjent som innmarksbeite og ferdige nydyrkingsarealer. Dette gjøres for
at vi skal kunne garantere at endringene blir klare til
søknadsfristene for regionalt miljøtilskudd og
produksjonstilskudd. Det er NIBIOs gårdskart som
er grunnlaget for tilskuddsutmålingen.
Vi setter derfor frist 1. juni for å melde inn arealer
som ønskes godkjent som innmarksbeite. Da vil vi
avtale befaring sammen med deg i løpet av vekstsesongen, slik at alt er klart til september. Dere som tidligere har vært i dialog med saksbehandler om
å gjennomføre befaring i år, vil bli kontaktet i starten av juni.
Frist for innmelding av nydyrkingsarealer som ønskes ferdiggodkjent og som er tatt i bruk i
vekstsesongen er satt til 1. august. Arealet vil da bli befart før september, slik at dette er klart til ny
søknadsomgang. Kartet blir låst i tilskuddsordningen for regionalt miljøtilskudd i begynnelsen av
september.
Det vil ikke bli foretatt befaringer i den perioden det er ferieavvikling.
Vi håper at dette er en grei ordning for alle, da vi ønsker at alt skal være på plass til dere skal søke på
de ulike tilskuddsordningene.
 Spørsmål? Kontakt Marte Marie Taralrud
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Nydyrking
Det aller viktigste når du skal søke om å få dyrke opp nye arealer, er å søke i god tid. Du kan søke ved
å benytte deg av eget søknadsskjema på Landbruksdirektoratets hjemmesider. For alle nydyrkingstiltak skal du som søker selv vurdere om tiltaket må konsekvensutredes. Søker må selv besørge og
bære kostnadene ved at undersøkelsen gjennomføres. Utredningen må følge anerkjent metodikk og
utføres av personer med relevant faglig kompetanse.
Nydyrkingsarealet kan ikke ligge i kantsone mot vassdrag – det må da settes igjen en kantsone inntil
vassdraget. I søknaden skal du legge ved en del informasjon om tiltaket, i tillegg til selve søknaden. Vi
oppfordrer til at du har alt dette klart før du sender inn søknaden.
Dette må du legge ved søknaden:
-

Kart i farge (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkingsarealet, atkomsten til
nydyrkingsarealet, eiendommen, og området omkring
Plan for grøfting av arealet (med en beskrivelse av hvor stein og stubber skal
deponeres/dumpes)
Hvis relevant: konsekvensutredning, beskrivelse av planlagt drift av nydyrkingsarealet,
kostnadsoverslag for nydyrkingen, kart over registrerte natur- og kulturlandskapsverdier

 Spørsmål? Kontakt Mari M. Gubberud

Offentlig kontroll for å komme ut av floghavreregisteret
Etter forskrift om floghavre § 6 skal driftsansvarlig på
en landbrukseiendom sørge for årlig floghavrekontroll
på all dyrket mark (med unntak av fulldyrket eng). Hvis
det tidligere har vært floghavre på eiendommen, er den|
registrert i floghavreregisteret.
Om du mener eiendommen igjen er fri for floghavre, må
det gjennomføres en offentlig kontroll. Det første året er
det kommunen som gjennomfører kontrollen, og
Mattilsynet gjennomfører det andre året. Hvis det ikke
blir oppdaget floghavre på noen av kontrollene, fjernes
eiendommen fra floghavreregisteret.
Om du ønsker å begynne prosessen for å komme ut av floghavreregisteret, må du sende inn et skjema
for offentlig kontroll til kommunen innen 1. mai. Du kan lese mer om dette på Mattilsynets side om
floghavre, under «Offentlig kontroll for å komme ut av floghavreregisteret». På denne siden kan du
også lese mer om floghavre og bekjempelse.
Ved den offentlige kontrollen vil det bli gjennomført en systematisk gjennomsøking på alt dyrka areal
på eiendommen. Det er viktig at det på arealer hvor det tidligere er registrert floghavre er dyrket en lett
kontrollerbar vekst i kontrollårene (vårbygg eller vårhvete). Alt jordbruksarealet må være kontrollerbart. Dersom arealet med tidligere funn av floghavre ikke er kontrollerbart, må kontrollen utsettes.
Eiendommer kan også fjernes fra floghavreregisteret hvis det sammenhengene de ti siste årene har
vært grasproduksjon på arealet med tidligere funn. Dette forutsatt at det ved den offentlige kontrollen
ikke blir gjort funn andre steder på eiendommen.
 Spørsmål? Kontakt Marte Marie Taralrud
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Skog
Skogbruksplaner
Til informasjon jobber vi videre med løpet
for å fornye skogbruksplanene. Vi har hatt
et mål om å få gjennomført takst i løpet av
2021. Per nå har vi ikke klart hvem som får
jobben, men et tilbudsgrunnlag er snart
klart til utsending.

Året som gikk
2020 var et godt år på skogkulturfronten.
Det var mange som benyttet seg av koronaordningen for tilskudd til planting. Det ble gjennomført
mange tiltak som ungskogpleie, markberedning og grøfte-/bekkerens i skog. Gjødsling av skog var det
også noen som gjennomførte. Totalt ble det tildelt rundt 682 000 kr i tilskudd i skogkulturtiltak i 2020.
I tillegg har vi noen skogsbilveger som har fått tilskudd.
Til tross for at 2020 var et aktivt og godt år på skogkultursiden er det fortsatt tiltak som må gjennomføres – så vi må alle prøve å få et like godt år i 2021. På det nåværende tidspunkt har kommunen ikke
fått tildelt tilskuddsmidler. Vi vet derfor ikke hva vi har å rutte med i år. Det vi vet er at vi ikke kan
regne med like mye midler som tidligere, da det tildeles mindre midler til Statsforvalteren (tidligere
Fylkesmannen). Tilskuddssatser for 2021 er ikke satt, og det kan bli vurdert at enkelte typer tiltak ikke
lenger er berettiget tilskudd.

Stor investeringslyst i landbruket i Innlandet
Innovasjon Norge Innlandet opplever i år en rekordstor etterspørsel etter investeringsstøtte til
landbruket.
Søknadsmassen er stor både innen grøntproduksjon og melke- og kjøttproduksjon. Hittil har
Innovasjon Norge mottatt om lag 150 søknader.
Nasjonale og regionale føringer er utgangspunktet for de protoriteringer som gjøres i saksbehandlingen. Dessverre fører begrensede midler til at flere gode prosjekter vil komme til å få avslag.

VIKTIGE FRISTER
 15.02. Søknad SMIL-midler
 01.03. Telledato og åpning for registrering av
søknad for produksjons-/avløsertilskudd
 15.03. Søknad produksjons-/avløsertilskudd
 01.05. Fjerning fra floghavreregisteret
 01.06. Melde inn nye innmarksbeiter
 01.08. Melde inn nydyrkingsarealer
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Kontakt oss!
Østre Toten kommune, plan- og næringsenheten, tlf 611 41 500
For informasjon om den enkeltes hovedansvarsområder, se kommunens hjemmeside
Ada Engødegård, jordbrukssjef
ada.engodegard@ostre-toten.kommune.no
tlf 468 36 982

Mari M. Gubberud, landbruksrådgiver
mmg@ostre-toten.kommune.no
tlf 468 41 498

Marte Marie Taralrud, fagleder landbruk
mmt@ostre-toten.kommune.no
tlf 468 55 927

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef
ams@ostre-toten.kommune.no
tlf 468 44 731
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