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Ledig ekstrajobb: Bekjempelse av kjempebjørnekjeks
Kommunen har i flere år fått midler fra Statsforvalteren i Innlandet til å bekjempe kjempebjørnekjeks
langs Lenaelva, for å hindre at denne uønskede planten sprer seg til naturreservatet i Sundvika. Vår
faste «bekjemper» har nå sluttet, og vi trenger derfor en ny person til å hjelpe oss med dette.
Jobben består i å finne, fjerne og punktsprøyte kjempebjørnekjeks langs Lenaelva og enkelte andre
utvalgte steder. Vi har en viss oversikt over forekomster, men du må også regne med å gå elvelangs
for å lete etter planter. Arbeidet må gjennomføres spredt utover fra juni til september, avhengig av
været og når blomstringen foregår. Anslagsvis totalt omfang er mellom 2 og 3 ukesverk.
Sprøytesertifikat og vanlig sertifikat er en forutsetning for å kunne påta deg oppdraget. Du bør
være fleksibel og selvstendig, og i stand til å gjennomføre oppdraget på egen hånd og etter behov,
innenfor de rammene som gjelder.
Jobben er godt egnet som ekstrajobb for en gårdbruker eller en student. Lønn etter avtale.
Kan dette være noe for deg? Ta kontakt med jordbrukssjef Ada Engødegård på telefon 468 36 982
eller e-post ada.engodegard@ototen.no senest 1. mai.
Vi vil helst ha en person som kan tenke seg å drive med dette over flere år.

Forurensning fra rundballer
Vi minner om at rundballer bør lagres på naturlig drenert jord, og minst
50 meter (helst 100 meter) fra vassdrag. Den som lagrer rundballene, er
ansvarlig for å hindre avrenning av silopressaft til bekker eller elver.
Det skal bare 1 liter silopressaft til for å forurense 5 000 liter vann. Det er
derfor viktig at det ikke renner noe silopressaft fra rundballer ut i drenering
eller vassdrag.
Forurensning fra lagring av rundballer er regulert i gjødselvareforskriften.
Brudd på regelverket er straffbart, og kan gi avkortning eller tilbakeholdelse
av produksjonstilskudd.
Det er ekstra viktig å være oppmerksom på dette nå på våren, når det fortsatt
er tele i bakken slik at alt smeltevannet renner oppå bakken i stedet for å bli filtrert gjennom grunnen.
På kommunens nettside kan du lese mer om retningslinjer for lagring av rundballer.

Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena

Besøksadresse:
Rådhusgata 20, 2850 Lena

Telefon:
61 14 15 00

Orgnr.:
964949859

postmottak@ostre-toten.kommune.no
www.ostre-toten.kommune.no
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Overflatevann fra jorder
Kommunen har de siste ukene fått henvendelser om at overflatevann fra jorder fører til skader på på naboeiendommer. Årsaken
har vært rask snøsmelting på tele, men dette er flere steder et
gjentagende problem. Slike saker faller ikke inn under det
lovverket kommunen forvalter, men vi ønsker likevel å sette
søkelyset på problemet.
Hvis overflatevann fører til unødvendig ulempe for en nabo eller skader på naboens eiendom, kan det
medføre erstatningsansvar for deg som grunneier – uansett om årsaken er snøsmelting eller et sterkt
regnskyll. Dette følger av grannelova (naboloven), som regulerer forholdet mellom naboer. Slik
overflatevann kan typisk medføre skader på naboens hage eller vei, eller påføre inventar eller
bygninger skader hvis vannet for eksempel trenger inn i en kjeller.
Hvis du blir kjent med at vann fra et jorde du eier eller drifter medfører slike ulemper for en nabo,
oppfordrer vi til at du forsøker å løse dette – gjerne i samarbeid med naboen. Det kan være en nyttig
investering i godt naboskap.
En avskjæringsgrøft kan være en mulig løsning på et slikt problem. Sjekk gjerne i forkant om du kan
få dreneringstilskudd til å etablere dette.

Tilskudd: Drenering av jordbruksjord
God drenering er avgjørende for å kunne øke produksjonen, og
et viktig tiltak for å tilpasse jordbruket til et klima med stadig
kraftigere og hyppigere nedbørsperioder. God drenering
reduserer erosjonsfaren, og bidrar til bedre vannkvalitet i
nærliggende vassdrag. Godt drenert jord slipper dessuten ut
mindre lystgasser enn vannmettet jord. Hvis du leier eller eier
jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan du søke tilskudd
til drenering. Dette kan du gjøre elektronisk via Altinn.
 Kontakt: Eirin S. Trannum

I søknaden skal du:
-

beskrive dreneringsarbeidet og velge hvilke dreneringstiltak du planlegger å gjennomføre, inkludert en plan for dreneringen.
svare på spørsmål om kulturminner, naturmangfold og avrenning.
legge ved et godkjent grøftekart som viser arealet du planlegger å drenere.

Det kan også være aktuelt å legge ved avtale med eier om å gjennomføre tiltaket, dokumentasjon på
tidligere drenering eller planering, og et detaljert kostnadsoverslag.
Hvis du lurer på hvordan du fyller ut den digitale søknaden, kan du se en introduksjonsfilm som går
gjennom søknaden steg for steg. Annen relevant informasjon finner du hos Landbruksdirektoratet.
For å få utbetalt tilskuddet, må du sende skriftlig anmodning om dette. Dette kan du gjøre når du har
fått innvilget dreneringssøknaden din og du kan dokumentere gjennomført arbeid. Vi ønsker at du
ber om utbetalingen digitalt. Du fyller ut utbetalingsanmodningen på samme side på Altinn som
søknaden din ligger. Legg ved grøftekart med en målestokk mellom 1:1000 og 1:5000, og et
obligatorisk rapporteringsskjema. Dette rapporteringsskjemaet finner du her.
 Kontakt: Eirin S. Trannum
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Tilskudd: Tiltak i beiteområder
Tilskudd til tiltak i beiteområder gjelder tiltak som bidrar til å
legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere
tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Lag og foreninger kan søke tilskudd. Enkeltforetak kan bare søke
når det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke
ligger til rette for samarbeid.
Kommunen har fått tildelt midler fra Statsforvalteren i Innlandet,
 Kontakt: Eirin S. Trannum
samt at det har blitt trukket inn midler fra prosjekter hvor det ikke
er bedt om utbetalingsanmodning innen fristen. Selv om fristen
som ble satt i beitelagsmøte er ute, har beitelagene i år mulighet til å fortsatt sende inn søknad hvis det
er noen tiltak som er aktuelle for tilskuddsordningen.
På Landbruksdirektoratets nettside kan du lese mer om ordningen og finne søknadsskjema. For øvrig
gjelder retningslinjene for bruk av tilskudd til tiltak i beiteområder, laget i samråd med beitelagene i
beitelagsmøte.

Nydyrking
Kravet om å søke nydyrking gjelder godkjenning av plan for fulldyrking og overflatedyrking av
udyrket mark, og for gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unyttet i over 30 år. For alle
nydyrkingstiltak skal du som søker vurdere om tiltaket må konsekvensutredes. Den som søker må selv
bære kostnadene ved å gjennomføre undersøkelsen. 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 vegetasjonssone
mot vassdraget. Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettside. Det
kan også være lurt å lese litt i veileder til forskrift om nydyrking.
Det omsøkte arealet skal befares på barmark, og kommunen skal innhente nødvendige uttalelser fra
for eksempel regional kulturmyndighet og Statsforvalteren. Befaringer blir ikke gjennomført etter
1. november. Hvis snøen kommer tidligere enn dette, må denne datoen også fremskyndes. Hvis du
ønsker befaring samme året som du leverer søknaden, må søknaden leveres i god tid før fristen som er
1. august. Behandling av nydyrkingssaker tar tid, da det er mange momenter som skal vurderes.
 Kontakt: Eirin S. Trannum

Godkjenning av nye arealer - frister for innmelding
Landbrukskontoret innførte i fjor frister for å melde inn nye arealer
som ønskes godkjent som innmarksbeite og ferdige nydyrkingsarealer. Dette ble gjort for at vi skal kunne garantere at endringene
blir klare til søknadsfristene for regionalt miljøtilskudd og
produksjonstilskudd. NIBIOs gårdskart danner grunnlaget for
tilskuddsutmålingen.
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

Arealer som ønskes godkjent som innmarksbeite må meldes inn
senest 1. juni. Da vil vi avtale befaring sammen med deg i løpet av
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vekstsesongen, slik at alt er klart til september. Dere som tidligere har vært i dialog med oss 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.

Fallvilt
Fra og med 01.03.2022 har kommunen tatt over ansvaret for fallviltordningen og personalet. Alle som har vært med i gruppa tidligere har
sagt seg villig til å være med videre, og vi har gjort avtaler med dem.
Dette er kommunen veldig takknemlig og glad for.
Vi jobber med å få på plass et telefonnummer for alle henvendelser om
fallvilt. Når dette er klart, vil informasjon bli lagt ut på kommunens
nettside.
 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Vilt
Det ble høsten 2021 skutt 72 elg, 13 hjort og 186 rådyr.
Ifølge bestandsplan kan det skytes mer hjort og rådyr. For elg er resultatet i tråd med bestandsplanen.
Avskyting av hjort bør bli større, slik at vi slipper å få en for stor bestand som gjør skade på dyrket
mark og produktiv skog. Avskytingen av rådyr har økt de siste årene. Det er bra, siden vi har en stor
god bestand. Ved høyere avskyting får vi muligens færre påkjørsler langs vegene våre.

Skogbruksplaner
Arbeidet med skogbruksplaner går videre. I 2021 inngikk vi avtale med Glommen Mjøsen Skog om å
gjennomføre taksten. Det har blitt sendt ut tilbud til alle skogeiere med over 50 daa skog om å få takst
på sin eiendom, og mange av dere har inngått en slik avtale. Alle som har sagt de vil ha ny plan skal ha
fått tilsendt ordrebekreftelse på dette.
Arbeid videre vil være å gjennomføre markarbeid og behandle avvik av eventuelle nøkkelbiotoper hos
de dette gjelder. Dette settes i gang så fort det er forhold ute til å kunne gjennomføre arbeid på
barmark. Målet er å ha en ferdig skogbruksplan mot slutten av 2022 eller starten av 2023.
 Kontakt: Åse Marit Skjølås
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Skog – oppsummering 2021
2021 var et greit år på skogkulturfronten, til tross for at det var vanskelig
å skaffe nok folk til å gjennomføre tiltak. Det var flere som benyttet seg
av koronaordning for tilskudd til planting. Det ble gjennomført mange
tiltak, som ungskogpleie, markberedning og grøfte-/bekkerensk i skog.
Noen gjennomførte også gjødsling av skog. Totalt ble det tildelt
kr 712 000 i tilskudd i skogkulturtiltak i 2021. I tillegg har det blitt gitt
tilskudd til noen skogsbilveger.
Til tross for at 2021 var et aktivt år på skogkultursiden, er det flere tiltak
som må gjennomføres. Vi må derfor alle prøve å få et bedre år i 2022.
Som det er gitt signaler om tidligere år, har Statsforvalter fått tildelt
færre tilskuddsmidler til skogkultur, og det har kommunene også. Vi
prøver imidlertid å holde samme tilskuddsnivå som i 2021. Dersom dere
er kjempeflinke og gjør en fantastisk jobb med kulturtiltak, kan det bli nødvendig å redusere satsen
noe for at alle skal få tilskudd. Hvis denne trenden fortsetter har vi fått klare signaler fra
Statsforvalteren om å vurdere hvilke kulturtiltak som skal fortsette å få tilskudd.
Vestre og Østre Toten har et samarbeid om nivå på tilskudd til kulturtiltak og hvilke tiltak som får
tilskudd. Vi har blitt enige om å holde på de tiltakene vi har hatt tidligere også for 2022. Hva vi gjør i
2023 vil vi ta stilling til når det blir klart hva vi får av midler i 2023. I tråd med kommunens
retningslinjer for MNSK-midler vil ikke tilskudd bli godskrevet skogfondkonto før mot slutten av året.
De tiltakene som i 2022 får tilskudd på inntil 30 prosent i Østre Toten er:
-

ungskogpleie
grøfte-/bekkerensk i skog
markberedning
kunstig kvisting

Skogfond
Flere av dere er flinke til å registrere refusjonskrav fra skogfond på nett. Det er veldig bra, men det
som hadde vært enda bedre er om alle prøver selv før de sender inn krav til refusjon fra skogfond. Vi
vet ikke når det åpnes for dette, men denne gangen skal alt registreres digitalt slik det er for andre
landbruksutbetalinger. Kommunen vil fortsatt bistå med å legge inn krav for de som ønsker det, så
lenge vi får beholde tillatelsen til å gjøre dette.
Kommunen har ikke lenger tilgang til å legge inn nytt
bankkontonummer for utbetaling til deg som skogeier.
Hvis det trengs bankkontonummer på din skogfondskonto
eller dette skal endres, må du selv ordne dette. Det gjør du
enklest ved å følge denne lenken.
Nederst til høyre på den siden du kommer inn på finner
du en boks som vist til høyre. Ved å klikke på lenken i
denne boksen kommer du inn i skogfondsystemet hvor du
kan registrere eller endre bankkontonummer.
 Kontakt: Åse Marit Skjølås
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Kontroller
Etter påske vil det bli gjennomført foryngelseskontroller hos de
som er plukket ut til dette. Som vanlig vil det bli sendt ut
informasjon til de dette gjelder. Samtidig vil det bli sendt ut brev
til aktuelle parter for oppfølging av resultatkartleggingen.
Resten av året vil det bli gjennomført kontroller for de
forskjellige tiltakene der det ønskes utbetaling av skogfond, med
spesielt vekt på tiltak det samtidig søkes tilskudd til.
 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Kommunen har ansvar for å følge opp vedlikehold av skogsbilveger det er gitt tilskudd til, og skal kontrollere veger som er
godkjent for 5, 10, 15, 20 og 25 år siden. Når det gis tilskudd har den som eier vegen sagt seg villig til
å holde vegen i den tilstanden den er bygd etter i 25 år.
Vedlikeholdskontroller vil bli gjennomført i perioden fra mai til november.

Produksjon- og avløsertilskudd 2021
Landbruksdirektoratet har laget en tilskuddsbase på sin nettside. Der kan man finne produksjonstilskudd, avløsertilskudd og pristilskudd vist for landet, fylker, kommuner eller det enkelte foretak.
I Østre Toten ble det i 2021 sendt inn 328 søknader, og totalt tildelte tilskudd var over 124 millioner
kroner. Se utklippet nedenfor for fordelingen mellom produksjonstilskudd, avløsertilskudd og
pristilskudd.

Atomberedskap: Hvordan begrense skadene i husdyrog planteproduksjon ved en atomulykke?
Mattilsynet har en sentral oppgave i å sikre en trygg håndtering av radioaktivitet i dyr, fôr, drikkevann
og mat ved en eventuell atomulykke som gir nedfall over Norge. Dette temaet er nå aktualisert på
grunn av situasjonen i Ukraina. På Mattilsynets sider kan du finne nyttig informasjon om dette.

Husk fristen for å søke strømstøtte
Jordbruks- og veksthusforetak kan registrere seg for å få strømstøtte. Siste frist for å søke slik støtte
er 15. mai. Se mer informasjon på Landbruksdirektoratets side om strømstøtte for jordbruks- og
veksthusnæringen.
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VIKTIGE FRISTER
 01.05. Melde interesse for ekstrajobb bekjempelse av kjempebjørnekjeks
 15.05. Søke strømstøtte
 01.06. Melde inn nye arealer for innmarksbeite
 01.08. Melde inn nye arealer for nydyrking

Vi ønsker alle en riktig
GOD PÅSKE!

Kontakt oss!
Østre Toten kommune, plan- og næringsenheten, telefon 611 41 500.
For informasjon hovedansvarsområder for den enkelte ansatte: Se kommunens nettside.

Til informasjon tar landbrukskontoret påskeferie i uke 15, men vi er på plass igjen 19. april!
Ada Engødegård, jordbrukssjef
ada.engodegard@ototen.no
tlf 468 36 982

Eirin S. Trannum, landbruksrådgiver
eirin.trannum@ototen.no
tlf 468 41 498

Marte Marie Taralrud, fagleder landbruk
marte.marie.taralrud@ototen.no
tlf 468 55 927

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef
ase.marit.skjolas@ototen.no
tlf 468 44 731
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