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Produksjonstilskudd
Da nærmer tiden seg for en ny søknadsomgang for produksjon- og
avløsertilskudd, og 1. mars er telledato. Del 1 av søknaden gjelder
husdyrprodusenter, og gir grunnlag for tilskudd for avløsning ved
ferie og fritid, tilskudd til grovfôrareal og husdyrtilskudd. Her finner
du søknadsskjemaet på Altinn, og her finner du mer informasjon.
Frist for å sende inn søknad del 1 er 15. mars. Du skal få kvittering
på innsendt søknad i Altinn. Dette er ditt bevis på at søknaden er
sendt innen fristen. Hvis du ikke mottar kvittering, kontakt
kommunen så fort som mulig! Kontakt oss også ved andre utfordringer med søknaden. Frist for å endre innsendt søknad er 29. mars.
 Mer informasjon

Fra og med i år kan søknader leveres inntil 14 dager etter
 Kontakt: Marte Marie Taralrud
søknadsfristen, mot et trekk på 1000 kroner per dag
forsinkelsen varer. Etter disse 14 dagene vil det ikke være mulig å levere søknad uten dispensasjon.
Landbruksdirektoratet vil også fra og med i år begynne å sende ut varsel til foretak som ikke har levert
søknaden når søknadsfristen nærmer seg.

Nydyrking
Nydyrking kan bare skje etter plan godkjent av kommunen. Med nydyrking menes fulldyrking og
overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes
som nydyrking. Søknad skrives på eget skjema, og skal inneholde en kartdel som viser planlagt
nydyrkingsareal, eiendommen og området omkring. Kartdelen skal vise atkomsten til nydyrkingsarealet. Søknaden skal følges av en plan for grøfting, og inneholde opplysninger om planlagt drift av
nydyrkingsarealet. Hvis omsøkt areal er over 50 dekar eller det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få
vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, må tiltaket konsekvensutredes.
Se Landbruksdirektoratets hjemmeside for mer informasjon og søknadsskjema.
Når kommunen har mottatt søknad gjøres det en befaring på barmark. Så sendes saken på høring til
overordnede myndigheter før det fattes vedtak. Arbeidet kan ikke igangsettes før planen er godkjent.
Planlegger du tiltak på eiendommen din og lurer på om det omfattes av
bestemmelsene om nydyrking eller annet lovverk? Ta kontakt med oss
på forhånd for å få en avklaring.

Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena

Besøksadresse:
Rådhusgata 20, 2850 Lena

Telefon:
61 14 15 00

Orgnr.:
964949859

 Mer informasjon
 Kontakt: Ada Engødegård

postmottak@ostre-toten.kommune.no
www.ostre-toten.kommune.no
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Avlingsskade 2019
Flere foretak i kommunen opplevde en strevsom vår og høst
i fjor. Dette resulterte i at landbrukskontoret mottok 62
avlingsskadesøknader. Før søknaden kan sendes til
Fylkesmannen for behandling, må du ettersende
oppgjørsbrev for skadeåret til kommunen.

 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

For søknader som er levert på potet og grønnsaker, må det
også være med dokumentasjon på tidligere avlinger (20132018). Dette kan være regnskap eller en bekreftelse fra
regnskapsfører.

Midler til investering og bedriftsutvikling (IBU) 2020
Hvis du går med planer om å gjøre noen investeringer på gården
 Mer informasjon
din, kan det være lurt å undersøke om dette er noe du kan søke
 Kontakt: Marte Marie Taralrud
midler til fra Innovasjon Norge. Les mer her om tradisjonelt
landbruk og her om tilleggsnæring. På grunn av overproduksjon i landbruket vil prosjekter som
innebærer økt produksjon der det er markedspotensial prioriteres.
De regionale prioriteringene på tradisjonelt landbruk for Innlandet har ikke kommet enda, men de
sentrale prioriteringene for 2020 er:
 Frukt-, grønt-, og veksthusnæring
 Tørke- og lageranlegg i kornproduksjon
 Små og mellomstore bruk
 Melkeproduksjon med 15-30 kyr
 Økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av implementeringen av
EUs økologiregelverk
For bygdenæring/tilleggsnæring kan det gis midler til prosjekter som bidrar til økt verdiskapning og
sysselsetting samt er nyskapende og gode. Der er derfor ingen tydelige prioritering på bruk av midler
for tilleggsnæring.
Det er ingen søknadsfrist.

Informasjon fra beitelagene
Landbrukskontoret ønsker å oppfordre til at grunneiere i
Totenvika vedlikeholder sperregjerdet opp mot Totenåsen. Det
observeres at gjerdet av ulike årsaker blir ødelagt flere steder, og
ikke repareres i ettertid. Dette gir ekstraarbeid på beitelaget og
saueeier, som må rykke ut for å sanke sauene som syntes det var
grønnere på den andre siden av gjerdet.
Vi vil også informere om at Oppland Sau og Geit har bestemt å
følge Norgesmodellen når det gjelder slipsmerking på sau.
Les mer her om NSGs offisielle bruk av bjelleslips, men se bort fra det om står om Oppland Sau og
Geit, da det som står om dette var den gamle praksisen.
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«Den dyktige bonden»
I 2019 søkte Østre Toten kommune om
nasjonale midler til å kunne gjennomføre
et treårig klima- og miljøprosjekt i
samarbeid med Hadelandskommunene.
Søknaden ble innvilget, og fra juni gikk
vi inn i prosjektet «Den dyktige bonden». Prosjektet har egen
prosjektleder, Marte Helene Tøfte, som er stasjonert på Gran.

 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

Prosjektet har som hovedmål at landbruket på Hadeland og i Østre Toten skal produsere mer mat med
lavere klimautslipp, økt karbonbinding og redusert avrenning til vassdrag. Dette vil være lønnsomt for
bøndene og samtidig bedre for klima og miljø. Her kan du lese prosjektplan og delmål for prosjektet.
I løpet av prosjektperioden vil det bli arrangert en rekke fagdager og kurs, rådgivning på enkeltbruk samt
spres informasjon om aktuelle klima- og miljøtiltak i landbruket. Prosjektet vil i 2020 tilby gratis klimaog miljørådgivning på gårdsnivå til utvalgte bruk. Mer informasjon om dette kommer senere. Følg
også gjerne med på prosjektets facebookside for nyheter og relevant faglig informasjon.

Kommende arrangementer i prosjektet:


9. mars: Fagdag i presisjonslandbruk
Det blir foredrag, teknologitorg og muligheter til å snakke med både leverandører og brukere
av ulikt presisjonsutstyr. Meld deg på her senest 5. mars. Fagdagen holdes på Lena.



19. mars: Studietur om biogass, biokull og solenergi
Studietur til Rogaland for å se på gårdsbasert biogassanlegg, kommunalt eid biokullanlegg og
solenergi på taket av Felleskjøpets forsøksfjøs på Klepp. Det er fortsatt noen få ledige plasser,
så de som vurderer å melde seg på må kaste seg rundt. Meld deg på her snarest.

Jordleie-/forpaktningsavtaler
Det er driveplikt på alt jordbruksareal som er fulldyrka jord,
overflatedyrka jord og innmarksbeite. Driveplikten kan
oppfylles på to måter – ved personlig oppfyllelse eller ved
bortleie.

 Mer informasjon
 Kontakt: Ada Engødegård

Ved utleie av jord skal avtalen inngås for minst 10 år. Avtalen
om bortleie må være skriftlig og uoppsigelige fra eierens side.
Når avtalen er inngått skal eier sende en kopi av avtalen til
kommunen. Ved forpaktning skal avtalen spesifisere hva som
inngår av jord, dyr, hus eller maskiner. Også denne avtalen
skal være skriftlig. Dette gjelder også endringer som blir gjort
senere.

Eieren skal legge fram forpaktningsavtalen for kommunen innen en måned etter at avtalen er tredd i
kraft. Se Jordlova eller Forpaktingslova for mer informasjon.
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Tilskudd til tettere planting og gjødsling
Tettere planting og gjødsling for klima er tilskuddsberettigede tiltak i
skog. Les mer om ordningene her:
 Tettere planting
 Gjødsling for klima
Søknadsfrister for tettere planting er 1. august for vårplanting
og 7. november for høstplanting.
Søknadsfrist for gjødsling av skog er 15. september.

 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Matsvinn i frukt- og grøntproduksjon
I 2017 ble det inngått en bransjeavtale mellom nasjonale myndighetre og matbransjen om å redusere
matsvinnet. Fra og med 2020 skal foretak innen grøntsektoren kartlegge og registrere sitt matsvinn.
Dette gjelder også jordbruksforetak. Les mer her om hvilke produksjoner som skal begynne å
registrere matsvinnet fra 2020.
Landbruksdirektoratet samarbeider med Norsk Landbruksrådgivning om å informere og gi veiledning
om hvordan du som bonde kan registrere matsvinnet på ditt foretak. Her finner du en veileder for
hvordan matsvinnet skal registreres. På denne siden vil det også fortløpende legges ut informasjon og
kulturspesifikke veiledere ettersom disse blir ferdige.

Regionalt miljøtilskudd 2020

 Mer informasjon
 Kontakt: Sverre Dysthe

 Mer informasjon
 Kontakt: Sverre Dysthe

Våren nærmer seg raskt nå, og mange er i planlegging av vekstsesongen
2020. I denne anledning ønsker vi at du tenker gjennom muligheten ditt
foretak har for å søke midler gjennom ordningen «Regionalt miljøprogram for Innlandet» (RMP). Vi fikk i 2019 veldig god tilslutning til
miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, som ble innført i 2018 med
utvidelser av ordningen for 2020. Vi mener det også er stort rom for å
planlegge andre miljøtiltak som:
 ingen jordarbeiding om høsten
 såing av fangvekster som underkultur
– kan også såes etter høsting i radkulturer
 grasdekte vannveier og grasstriper i åker/alle vekster
 grasdekte kantsoner i åker

Det kan også gis tilskudd til ugrasharving på arealer der det ikke brukes kjemisk plantevern. For
oversikt over alle ordninger, les mer her.
Vi ønsker alle lykke til med vekstsesongen 2020, og håper på et normalår uten tørke eller andre store
utfordringer! Søknadsfrist for RMP er 15. oktober.
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VIKTIGE FRISTER
 01.03. Telledato for del 1 av
produksjons- og avløsertilskudd
 15.03. Søknadsfrist for produksjonsog avløsertilskudd del 1
 29.03. Frist for å endre søknad om
produksjons- og avløsertilskudd
 01.08. Tettere planting – vår

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

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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