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Tilskudd: Skogfond
Nå er tilskuddspotten for 2020 brukt opp og mere til. Vi var så
heldige å få tildelt noen flere midler fra fylkesmannen etter at de
fikk mer fra mat- og landbruksdepartementet. Dette har gjort at
flere har fått tilskudd, men vi måtte gå noe ned på prosentsatsen.
For å ikke forskjellsbehandle noen fikk alle lik sats. Dette ble
gjennomført i Vestre Toten og Østre Toten kommuner.
Nye søknader om tilskuddsberettigede tiltak som kommer nå vil
bli behandlet, men disse vil da få tilskuddssats for 2021 og
godskrives skogfondskonto på slutten av 2021. Hva satsen blir for
neste år kommer etter at vi har fått tildelt midler i 2021.

 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Fra 21. desember vil det bare sporadisk bli gjennomført skogfondsutbetalinger frem til nyttår.
Skogbrukssjefen vil få takke for året 2020, med alle sine gode og dårlige sider. Det ser ut til at året har
vært et aktivt år på skogsiden og mange har benyttet skogfond. Det er et veldig positivt trekk og viser
at til tross for covid-19 har dere vært flinke og holdt hjulene i gang i skogbruket.

Tilskudd: Spesielle miljøtiltak i landbruket

 Mer informasjon
 Kontakt: Mari M. Gubberud

Vi minner om at fristen for å søke midler til spesielle
miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) er 15. februar 2021.
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 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.

Hvis du har verneverdig bygningsmasse du lurer på hvordan
du kan ivareta, kan det være lurt å opprette kontakt med Ole
Tian Jarlvang på Mjøsmuseet. 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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Årets hjorteviltjakt
Elgjakta er over for i år, mens hjortejakta fortsetter frem til
23. desember. Til nå er det rapportert 69 felte elg og 9 felte
hjort. Dette er omtrent på samme nivå som i 2019.

Jerv
Flere har antagelig fått med seg at det er observert spor etter
jerv i vårt nærområde og hos oss. Det har blitt planlagt og
utført jakt på jerv. Det er i skrivende stund ikke kjent om resultater av denne jakta.
Dersom dere oppdager spor dere er usikre på ta kontakt med Briskodden i SNO, tlf 959 35 266, og
rapporter om funn. Eventuelt kan naturoppsynet i kommunen varsles på tlf 970 45 152.

Veileder om bruksendring av driftsbygninger
I Østre Toten er det mange eldre driftsbygninger som er lite egnet til moderne landbruksproduksjon,
og nye driftsbygninger som av ulike årsaker ikke er i bruk til landbruksformål. Det er et ønske i
landbruksnæringen om å kunne leie ut de tomme driftsbygningene til andre formål.
Byggesaksavdelingen har derfor utarbeidet en veileder med retningslinjer for bruksendring i
driftsbygninger i LNF-områder. Hensikten er å legge til rette for slike bruksendringer og beskrive
hvordan dispensasjonssøknader bør utarbeides og vil bli behandlet. Veilederen finner du her.

Tilskudd: Drenering av jordbruksjord
God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig tiltak for å
tilpasse jordbruket til et klima i stadig endring som innebærer kraftigere og hyppigere nedbørsperioder. God drenering reduserer erosjonsfaren og bidrar til bedre vannkvalitet
og vannmiljø 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 om drenering. Dette kan du
gjøre elektronisk via Altinn.

 Mer informasjon
 Kontakt: Mari M. Gubberud

I søknaden skal du beskrive dreneringsarbeidet og velge
dreneringstiltak du planlegger å gjennomføre – inkludert en plan for dreneringen. I tillegg må du svare
på spørsmål om kulturminner, naturmangfold og avrenning. Det er obligatorisk å legge ved et godkjent
grøftekart som viser arealet du har tenkt til å drenere. I tillegg kan det være aktuelt at du legger ved
avtale med eier om å gjennomføre tiltaket, dokumentasjon av 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 om drenering finner du hos
Landbruksdirektoratet.
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Soner for pollinerende insekter i konflikt med kantslåtten
I år har det vært rekordsøking på tiltaket «Soner for pollinerende
insekter» i RMP-ordningen. I Innlandet ble det sådd hele 360 kilometer
med blomsterstriper! Foreløpige tall viser at nærmere 75 % av stripene
er etablert på Toten, Hedmarken og i Glåmdalen. For å få tilskudd på
slike striper må bredde være minimum to meter og stripene må ha
pollinatorvennlige blomster gjennom vekstsesongen.
Det har i sommer vært noen uheldige episoder med slått av etablerte
blomsterstriper langs offentlige veier omkring i Innlandet.
Fylkesmannen har vært i dialog med fylkeskommunen om dette, og de
har blitt enige om noen råd de vil formidle til bønder som ønsker å
 Mer informasjon
etablere blomsterstriper til neste år. Du bør vurdere nøye om du ønsker
 Kontakt:
å etablere tiltaket langs offentlig vei, særlig hvis det kan være
Marte Marie Taralrud
vanskelig for entreprenøren å se grensa mellom jordet og veigrøfta.
Veikantene langs disse veiene slås av veieier en to til ganger i sesongen, avhengig av hvor kraftig
vegetasjonen er eller ser ut til å bli. Langs åkre er praksisen at de slår helt frem til der åkerveksten
begynner. Dette som et bidrag mot ugrasspredning fra veikanter og inn på dyrka mark.
Om vegetasjonen i veigrøfta anses å ha eller få kraftigvoksende vegetasjon, så slås den første gang på
forsommeren og gjerne før blomstringen har begynt. Det er viktig å være klar over at blomsterstripene
kan bli slått, om man velger å legge tiltaket langs offentlige veier. Det kan være mer hensiktsmessig å
legge tiltaket f.eks. omkring åkerholmer, mellom teiggrenser eller parallelt med trerekker eller alleer,
fremfor offentlige veier.

Frist for etterregistering av opplysning i
produksjons- og avløsertilskuddssøknad
10. januar er det frist for å etterregistrere opplysninger i produksjons- og avløsertilskuddssøknaden. De
som har krysset av for at de ønsker påminnelse om dette, vil motta en melding om dette noen dager før
fristen. Opplysningene legges inn i søknaden som du finner i Altinn. Det som skal registreres er:






Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
Dyr som er sanket fra utmakrsbeite etter 15. oktober
Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober
Frukt, bær, veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober

 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud
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Vi ønsker alle
en riktig god jul!

VIKTIGE FRISTER
 10.01. Etterregistrering PT
 15.02. Frist SMIL-midler

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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