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Produksjons- og avløsertilskudd
Nå nærmer det seg ny søknadsomgang for produksjons- og
avløsertilskudd. Nå skal det søkes for disponerte dyr og arealer.
Telledato er som tidligere 1. oktober, og søknadsfrist 15. oktober.
Innsendte søknader kan endres fram til 29. oktober. Hvis du skal
etterregistrere avløserutgifter, husk å krysse av for påminnelse – da
blir det blir lettere å huske fristen som er 10. januar.
Husk å se etter at du får kvittering for innsendt søknad. Dette er
ditt bevis på at søknaden er sendt. Om du ikke mottar dette, ta
kontakt med oss slik at vi kan sjekke om søknaden er registrert.
Nytt fra 2020 er at foretak kan sende inn søknad etter 15. oktober
og fram til 29. oktober, men tilskuddet reduseres da med 1 000
kroner for hver dag fristen overskrides. Hvis dette er din siste
søknadsomgang, så husk å ikke slette foretaket ditt før
utbetalingen er gjennomført. Da kan ikke tilskuddet utbetales.

 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

Grunnlag for søknaden er arealtallene for jordbruksjord fra arealressurskartet. Du kan se på NIBIOs
gårdskart hva som er registrert av jordbruksjord på din eiendom eller leide areal. Nye arealer som du
mener skal omgjøres til fulldyrket, skal ha et godkjenningsvedtak fra kommunen og befares før arealet
endres i arealressurskartet. Arealer som ønskes omgjort til innmarksbeite skal også befares først, og
arealet må oppfylle kravene til NIBIO.
Her finner du mer informasjon om aktuell søknadsomgang for produksjons- og avløsertilskudd. Under
«Veiledning» litt nede på siden finner du veilederen for denne søknadsomgangen. Denne bør leses,
siden du selv er ansvarlig for å sette deg inn i regelverket. Les spesielt gjennom kapittel 3 «Endringer
gjeldende fra 2020»:




Trekk ved for sent levert søknad
Påminnelse om søknadsfrist per SMS eller e-post
Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2020

Her kommer du direkte til Altinns søknadsskjema.

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

Landbruksnytt
September 2020

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)
Søknadsportalen for regionalt miltøtilskudd i jordbruket åpnet
15. september, og fristen for å søke er 15. oktober for foretak.
For beitelagene er fristen 15. november, men siden dette er en
søndag regnes mandag 16. november som innenfor
søknadsfristen. Husk å se etter at du får kvittering for innsendt
søknad. Dette er ditt bevis på at søknaden er sendt. Om du ikke
mottar kvittering, ta kontakt med oss slik at vi kan sjekke om
søknaden er registrert. Her kommer du direkte til
søknadsskjema i Altinn.
Fra 2019 ble det mulig å levere søknaden inntil 14 dager etter
søknadsfristen (NB! ikke virkedager), men tilskuddet blir da
redusert med 1 000 kroner per dag fristen overskrides. Dersom
du ønsker å gjøre endringer etter søknadsfristen, bør du kontakte oss først. Det er også mulig å gjenåpne søknaden inntil
 Mer informasjon
14 dager etter fristen, men hvis du gjør dette blir tilskuddet
 Kontakt: Mari M. Gubberud
redusert med 1 000 kroner per dag fra søknadsfristen gikk ut.
Du må derfor vurdere om det lønner seg å gjenåpne søknaden hvis du har glemt å legge inn et tiltak.
Dersom du ønsker å trekke ut et tiltak fra søknaden, må du sende oss et kart over arealet og tiltaket du
ønsker å fjerne. Dette må gjøres før vi eventuelt varsler deg om kontroll.
Her finner du mer informasjon om regionalt miljøprogram for jordbruket, og flere nyttige linker på
høyre side. Litt nede på høyre side finner du nyttige dokumenter som «Veiledningshefte 2020» og
«Rundskriv 2020». Du bør lese gjennom veiledningsheftet og sette seg inn i tiltaket du skal søke på,
da du selv er ansvarlig for å sette seg inn i regelverket og vilkårene som kan være på tiltakene. Også
for regionalt miljøtilskudd er det arealene i NIBIOs gårdskart som ligger til grunn for tilskuddsberegningen, på samme måte som for produksjons- og avløsertilskudd.
Vi anbefaler deg å starte søknadsprosessen i god til før fristen, slik at vi eventuelt har anledning til å
hjelpe deg før søknadsfristen.

Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i
plante- og honningproduksjon
Nå har ny forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i planteog honningproduksjon blitt fastsatt. Formålet er å redusere de
økonomiske tapene som oppstår enten ved klimatiske forhold
eller som følge av manglende arbeidskraft i 2020. Det kan gis
erstatning etter denne ordningen for vekstsesongen 2020 til
foretak som ikke har kunnet høste frukt, bær, grønnsaker og
potet som følge av manglende arbeidskraft på grunn av restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien.
Søknadsfristen er som vanlig 31. oktober. Erstatningstaket per
vekstgruppe er hevet fra 750 000 kroner til 2 000 000 kroner.
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 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud
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Vilkår er at foretaket ikke har kunnet høste avlingen på grunn av mangel på arbeidskraft, men
foretaket forventes å ha utført alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor del av avlingen som mulig.
Det må kunne dokumenteres at dette er prøvd på ved levering av søknaden. Eksempler på tiltak kan
være å benytte norsk arbeidskraft, benytte «selvplukk» der det er mulig eller ta i bruk tilgjengelig
teknologi. Foretaket må så raskt som mulig melde fra til oss om vanskeligheter med å skaffe
arbeidskraft, og det skal foretas en befaring.

Prosjektet «Den dyktige bonden»
Fagdag om fangvekster og karbonlagring, 4. november
I november arrangerer prosjektet «Den
dyktige bonden» fagdag om fangvekster og
karbonlagring. Vi har hentet inn flere dyktige
foredragsholdere, og vil ta for oss temaer som
blant annet fangvekster, jordstruktur, jordhelse, gjødsel og jordforbedring, karbon og
regenerativt jordbruk, maskinteknikk, våronn
med fangvekster og aktuelle støtte- og
tilskuddsordninger.

 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

Det arrangeres to like fagdager, én på Hadeland og én i Østre Toten:


Hadeland: Tirsdag 3. november



Østre Toten: Onsdag 4. november

Deltagelse er gratis, men påmelding er nødvendig på grunn av Covid-19.
Mer informasjon om påmelding, sted, foredragsholdere og mer detaljert program kommer i egen
e-post samt vil bli publisert prosjektets facebookside.

Kurs i gjødselplanlegging, 24. november + 1. desember
I november arrangerer prosjektet et kurs i gjødslingsplanlegging. Det settes opp to tilsvarende kurs; ett
på Hadeland i samarbeid med Landbrukets Fagråd Hadeland med støtte fra Fylkesmannen i Innlandet,
og ett i Østre Toten.
Gjødslingsplankurset går over to dager og gir en god innføring i blant annet plantenes behov, jordas
innhold og egenskaper, regelverk for bruk og håndtering av husdyrgjødsel og hvorfor vi tar jordprøver
og hva de forteller oss. Dag to vies i stor grad til manuell utregning av gjødslingsplan og praktiske
øvingsoppgaver.


Hadeland: 10. og 17. november, kl. 19-22 ved Gran rådhus



Østre Toten: 24. november og 1. desember, kl 19-22 ved Østre Toten rådhus

Deltagelse er gratis, men påmelding er nødvendig på grunn av Covid-19.
Mer informasjon om påmelding, sted, foredragsholdere og mer detaljert program kommer i egen
e-post samt vil bli publisert prosjektets facebookside.
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Vilt
Jaktsesongen er i gang på mange områder i kommunen. Jakten på
småvilt, rådyr og hjort har startet, og varer til 23. desember for de
fleste arter. Elgjakta starter 1. oktober og varer til 30. november.

 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Skog
Vi minner om at dersom du vurderer å bygge vei i skogen din og
tenker å benytte skogfond, er det lurt å ta kontakt med kommunen
tidlig. Da vet vi i planlegging og budsjettering av tilskuddsmidler hva
vi skal søke om. Det er ikke sikkert vi har eller kan få nok midler hvis
søknaden kommer midt i året. Kommunens budsjett for tilskuddmidler må være klart til starten av desember, og da er det greit å vite
hva dere tenker om bygging/restaurering av veier. For inneværende år
er vi nå nesten tomme for tilskuddsmidler til vei.

 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Minner også om at alle tiltak i skogen som kan være berettiget
tilskudd må være levert kommunen før 1. desember for å være sikret å få tilskudd. Dersom det ser ut
til å gå tomt for midler vil det bli vurdert om tilskuddssatsen skal justeres ned, slik at alle får noe.
Dette er i tråd med retningslinjene som Vestre Toten kommune og Østre Toten kommune har
utarbeidet sammen.

Fortsatt mulig å søke SMIL-midler!
Selv om søknadsfrist for SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i landbruket) er 15. februar, kan kommunen ta imot søknader hele året. Det
gjenstår i underkant av 100 000 kr som kan deles ut i år. Nytt for
2020 er at også eiere av landbrukseiendom uten foretak kan innvilges
SMIL-tilskudd, hvis det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på
eiendommen.
 Mer informasjon

Har du planer om å gjøre investeringer på eiendommen som reduserer  Kontakt: Mari M. Gubberud
forurensing, ivaretar kulturminner, eller anses som å ta det ett skritt
lenger enn vanlig jordbruksdrift? Da kan det være verdt å sende inn en søknad. Mer informasjon om
tiltak som kvalifiserer for utbetaling finner du hos Fylkesmannen i Innlandet og Landbruksdirektoratet. Søknaden om tilskudd kan du fylle ut her.
1. september begyte Ole Tian Jarlvang som ny bygningsvernrådgiver i Mjøsmuseet etter Trond
Raddum. Han kan kontaktes for konsultasjon og rapportskriving hvis du eier verneverdige bygninger
og bygningsmiljø med behov for restaurering. En slik rapport er et godt grunnlag for å underbygge
søknad om støtte til tiltak, og vi anbefaler på det sterkeste å benytte seg av Mjøsmuseets kompetanse
på området.
Ole Tian kan kontaktes på e-post ole.tian.jarlvang@mjosmuseet.no og tlf 976 73 723.
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VIKTIGE FRISTER
 15.10. Produksjons- og avløsertilskudd
 15.10. Regionalt miljøtilskudd
 31.10. Produksjonssvikt
planter/honning
 16.11. Regionalt miljøtilskudd
organisert beitebruk
 01.12. Melding om tilskuddsberettigede
tiltak i skog 2021

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

5

