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Bruk av utenlandsk arbeidskraft
Vi minner alle bønder som benytter seg av utenlandsk arbeidskraft
om at de må sende inn opplysninger om arbeidstakeren og risikovurdering til kommunen. Dette gjelder uansett om arbeidskraften
kom til Norge fra et grønt eller rødt land. Informasjonen sendes inn
på kommunens digitale skjema, Risikovurderingen blir behandlet
av Miljørettet Helsevern IKS. Mer informasjon om hva som skal
sendes inn og gjeldende retningslinjer finner du her.
Vi minner også om den nasjonale smittevernveilederen for grøntsektoren, som skal sikre trygg mat. Veilederen trådte i kraft
14. mai, og vil bli oppdatert ved behov. I veilederen gis det råd og
informasjon om arbeid i reisekarantenetiden, inndeling i arbeidslag
for å begrense smitte, krav til innkvartering, og en sjekkliste for
godt smittevern i grøntproduksjon. Du kan også lese mer på
Fylkesmannens hjemmeside.

 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

Dekk til korn og halm under transport!
Vi oppfordrer alle som transporterer korn og halm rundt om i bygda nå til å dekke over dette under
transporten. Både floghavre og hønsehirse er to arter vi ikke ønsker å spre frø fra. Med tanke på at
hønsehirse stadig øker i utbredelse og er vanskelig å bli kvitt, er det viktig med forebyggende tiltak!

Ekstraordinært plantetilskudd
Skogeiere som utfører plantearbeidet selv, eller som ikke benytter seg av skogeierandelslag eller
sentrale aktører til plantearbeidet, må selv søke kommunen om det ekstraordinære tilskuddet gjennom
skogfondsystemet. I dette tilfellet søker man om tilskudd etter at plantingen er gjennomført, og det
kreves ikke forhåndssøknad.
Søknad om ekstraordinært tilskudd, eventuelt ordinært plantetilskudd og søknad om refusjon av
skogfond gjøres da samtidig, og dokumenteres med eventuelle fakturaer.
Lokale planteaktører som utfører oppdrag direkte for skogeier kommer ikke inn under ordningen med
sentralt plantetilskudd. De må, i forståelse med skogeier, få dekket sine merkostnader gjennom faktura
til skogeier, jfr. forskriften § 2.
Mer informasjon
 Kontakt: Åse Marit Skjølås


Frist for å søke om ekstraordinært tilskudd er 1. september 2020.
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Tilskudd til gjødsling i skog
Søknad om tilskudd om gjødsling i skog sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er
avsluttet. Det kan gis inntil 40 prosent tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som
dokumenterer utført gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr felt må oppgis,
sammen med kartutsnitt som viser beliggenhet av det aktuelle feltet.

Mer informasjon
 Kontakt: Åse Marit Skjølås


Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.

Ny landbruksrådgiver Mari M. Gubberud klar til dyst
Vår nye landbruksrådgiver er allerede godt i gang med å fylle de store
skoene etter Sverre Dysthe. Mari Magnussen Gubberud er 25 år, og født
og oppvokst på en gård like utenfor Gjøvik. Hun har skogbruksutdannelse fra Valle videregående og en bachelorgrad fra Høgskolen i
Innlandet, avdeling Evenstad. Siden hun var ferdig med graden i 2017,
har hun blant annet jobbet som driftssjef på Birikontoret i SB Skog. Der
jobbet hun med en rekke ulike arbeidsoppgaver innen veiplanlegging,
skogsdrift og skogskjøtsel.
Mari ser fram til å komme i gang med jobben og bli bedre kjent med
store og små i Totenbygdene!
Hun treffes på e-post mmg@ostre-toten.kommune.no og tlf 468 41 498.

Spesielle miljøtilskudd i landbruket (SMIL)
Selv om søknadsfrist for SMIL-midler er 15. februar, kan
kommunen ta imot søknader hele året. Det gjenstår i
underkant av 100 000 kr som kan deles ut. Nytt for 2020
er at også eiere av landbrukseiendom uten foretak kan
innvilges SMIL-tilskudd, hvis det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.
Har du planer om å gjøre investeringer på eiendommen
som reduserer forurensing, ivaretar kulturminner, eller
anses som å ta det ett skritt lenger enn vanlig jordbruks Mer informasjon
drift? Da kan det være verdt å sende inn en søknad. Mer
 Kontakt: Mari M. Gubberud
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 begynner 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 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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Regionalt miljøtilskudd
Har du utført tiltak som kvalifiserer til utbetaling av regionalt
miljøtilskudd i løpet av vekstsesongen? Da må du huske å søke
innen 15. oktober! For beitelag er fristen 15. november, men
siden denne datoen i år faller på en søndag, regnes mandag
16. november som innenfor søknadsfristen.
Det er mulig å søke fra og med 15. september, og det anbefales
som alltid å begynne med søknadene i god tid, i tilfelle du
trenger hjelp. Lurer du på noe med søknadsutfylling, kan du
 Mer informasjon
bruke Landbruksdirektoratets hjelpsomme veileder. Fylkes Kontakt: Mari M. Gubberud
mannen i Innlandet har også et eget veiledningshefte med
foreløpige satser og beskrivelse av tiltakene. Det anbefales å lese gjennom denne før du søker.
Regionalt miljøtilskudd kan utbetales hvis du har utført følgende tiltak:








Seterdrift
Slått og beite av biologisk
verdifulle arealer
Etablering av blomsterstriper
for pollinerende insekter
Slått og beite av kulturminner
for å holde dem synlige
Drift av bratt areal





Ugrasharving for å redusere bruken
av ugrasmidler
Miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel
Ingen jordarbeiding om høsten
Tilsåing av grassoner for å hindre
avrenning av næringsstoffer

Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i
plante- og honningproduksjon
Nå har ny forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i
plante- og 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 kr til 2 000 000 kr.

 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

Vilkår er at foretaket ikke har kunnet høstet avlingen på grunn av mangel på arbeidskraft, men
foretaket forventes å utføre alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor del av avlingen som mulig. Det
må kunne dokumenteres at dette er prøvd 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.
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Produksjons- og avløsertilskudd
Fra 1. oktober er det mulig å søke produksjons- og avløsertilskudd. Som ved tidligere
søknadsomganger er telledato 1. oktober, frist for å søke 15. oktober og frist for å endre på innsendt
søknad 29. oktober. Mer informasjon om søknadsomgangen vil komme nærmere søknadsfristen.

VIKTIGE FRISTER







01.09.
15.09.
15.09.
15.10.
15.10.
31.10.

Ekstraordinært plantetilskudd
Gjødsling i skog
Søknadsportalen for RMP åpner
Produksjons- og avløsertilskudd
Regionalt miljøtilskudd
Produksjonssvikt
planter/honning

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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