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Viktig om avlingsskadeerstatning
Mye nedbør i vår har skapt utfordringer for mange bønder.
For å kunne få erstatning må du varsle kommunen straks
du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd
eller kan oppstå. Slik varsling er en betingelse for å ha krav
på erstatning. Du har også plikt til å begrense avlingstapet.
For å få klimabetinget erstatning ved avlingssvikt må
prinsippene om normal drift være fulgt. Dette innebærer
blant annet at:
 arealet må være tilsådd eller tilplantet,
også ved sen våronn




 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

art og sort skal være tilpasset normale
klimatiske forhold
arealet skal være godt drenert
avlingen må høstes

Frist for å sende inn søknad til kommunen er 31. oktober.

Støtte til tettere planting – vår
Det er etablert en støtteordning til tettere nyplanting og
suppleringsplanting etter hogst på eksisterende skogarealer.
Dette er et klimatiltak som skal bidra til økt karbonopptak
gjennom å intensivere skogproduksjonen.
Søknad om tilskudd registreres digitalt via Altinn.no eller
‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til
via Landbruksdirektoratets hjemmeside.
 Mer informasjon
 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Søknaden skal registreres snarest mulig etter at tiltaket er
avsluttet og du har fått faktura. Kostnader for plantekjøp og
utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak. Bruk
henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’.

Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon
av kostnader lastes opp som vedlegg ved slutten av utfyllingen.
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Som et alternativ til digital registrering, kan søknad leveres på papir til skogbruksetaten i kommunen.
Dette skal skje på skjema LDIR-909. Sammen med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et
kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.
Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august.

Gjødsling av skog
Som et klimatiltak vil regjeringen bidra til økt karbonopptak
gjennom målrettet gjødsling av skog.
Søknad om støtte sendes til kommunen så snart som mulig
etter at tiltaket er avsluttet. Det kan gis inntil 40 prosent
tilskudd til gjødsling.

 Mer informasjon
 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Det må foreligge faktura som dokumenterer utført gjødsling.
Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr felt må
oppgis, sammen med kartutsnitt som viser beliggenhet av det
aktuelle feltet.
Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

Skogfond: Nye rutiner ved utbetaling
Det er gjort endringer i rutinene for utbetaling av skogfond til skogeier.
Dette medfører at skogeier selv skal legge inn krav til utbetaling av
skogfond og søknad om tilskudd via nettløsning – enten via Altinn.no
eller ‘Skogfond på nett’.
Når dette er gjort får kommunen beskjed om at det ligger et krav til
godkjenning. Kommunen godkjenner søknaden eller sender beskjed til
skogeier om eventuelle mangler som må rettes for at den skal kunne
godkjennes.
Etter godkjenning går kravet videre til fylkesmannen, som utbetaler
kravet og godskriver skogfondskonto med eventuelt tilskudd.
Endring av bankkontonummer kan enkelt gjøres av skogeier selv via
nettløsning. Hvis kommunen skal foreta endringen, må en bestilling om
dette sendes fra skogeier til kommunen. Dette er for skogeiers egen
trygghet.

 Mer informasjon
 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Pass på landbruksplasten!
Plast er mye brukt i landbruket. Dessverre ser vi stadig rester av denne plasten i landskapet rundt oss.
I tillegg til at det ikke er pent, er plastsøppel et økende miljøproblem som blant annet er skadelig for
dyr. Plast på avveie er dessuten med på å gi landbruksnæringa et dårlig rykte.
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Som bruker av landbruksplast er du ansvarlig for at denne
ikke spres i naturen. Kommunen kan pålegge bønder som
forsøpler å rydde opp i dette. Vi oppfordrer til å rydde med
en gang hvis du har vært uheldig med lagringen av plast.
Landbruksplast er næringsavfall, og skal leveres til godkjent
mottak. Ren og riktig sortert plast kan leveres gratis ved
Horisonts miljøpark i Dalborgmarka.
Det er ikke lov å brenne plast eller annet avfall.
Tips til håndtering av plastavfall:
-

 Mer informasjon
 Kontakt: Horisont IKS

Plasser rundballer slik at de er minst mulig utsatt for vind
Samle plastavfall på et sted der det ikke kan blåse bort
Ikke bland landbruksplasten med annet avfall

Besøk gjerne kommunens landbrukssider for mer informasjon og veiledning om
tilskuddsordninger, ulike retningslinjer innen jordbruk og skogbruk mm.

GOD SOMMER!
VIKTIGE FRISTER
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Tettere planting – vår
Gjødsling som klimatiltak
Regionalt miljøtilskudd
Produksjonstilskudd
Avlingsskadeerstatning

Kontakt oss!
Østre Toten kommune, plan- og næringsenheten, tlf 611 41 500
For informasjon om den enkelte medarbeiders hovedansvarsområder, se kommunens hjemmeside.
Ada Engødegård, jordbrukssjef
ada.engodegard@ostre-toten.kommune.no
tlf 468 36 982

Sverre Dysthe, landbruksrådgiver
sverre.dysthe@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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