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Avlingsskadeerstatning
For å være berettiget til klimabetinget avlingsskade må du
varsle kommunen straks du blir klar over at en avlingssvikt
har oppstått eller kan oppstå, og prinsippene om normal drift
må være fulgt. Dette innebærer blant annet at:





Arealet må være tilsådd eller tilplantet
Art og sort er tilpasset normale klimatiske forhold
Arealet er godt drenert
Avlingen må høstes

Søker må oppfylle alle vilkårene for å søke produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfrist er 31. oktober.

 Mer informasjon
 Kontakt: Marte Marie Taralrud

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd
Det nærmer seg telledato og søknadsfrist for produksjonstilskudd del 2.
Telledato er 1. oktober, og søknadsfrist er 15. oktober. Innsendte
søknader kan endres fram til 29. oktober. Pass på at du får kvittering på
innsendt søknad i Altinn. Hvis ikke må du kontakte landbrukskontoret.
Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd registreres her. Du
kan lese mer om produksjonstilskudd hos Landbruksdirektoratet, eller
se veileder for søknadsomgangen 2019.

 Mer informasjon
 Kontakt:
Marte Marie Taralrud

I del 2 skal alle foretak som driver med planteproduksjon og/eller
husdyrproduksjon søke. Antall registrerte dyr i søknaden ligger til
grunn for tilskuddsberegningen av grovfôrareal og tilskudd til avløsning
ved ferie og fritid. Dette inkluderer også enkelte dyreslag som det ikke
gis husdyrtilskudd for. For å være berettiget til produksjonstilskudd må
foretaket være registrert i Enhetsregisteret ved søknadstidspunktet, og
drive vanlig jordbruksproduksjon.
Det er mulig å etterregistrere utgifter som foretaket har hatt etter
15. oktober. Dette gjelder dyr som er sanket fra utmarksbeite, livdyr av
kylling og kalkun som er solgt, rugeegg som er levert og frukt/bær/
grønnsaker som er solgt. Fristen for etterregistrering er 10. januar.
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Tettere planting - høst
For å bidra til økt karbonopptak i skog er det etablert en
støtteordning til tettere nyplanting og suppleringsplanting etter
hogst på eksisterende skogarealer.

 Mer informasjon
 Kontakt: Åse Marit Skjølås

Søknad om tilskudd registreres via Altinn.no eller Skogfond
på nett, som alle skogeiere har tilgang til. Søknad skal
registreres snarest mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura
er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid
registreres samlet, og det er henholdsvis tiltakene
‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes.
Feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon
av kostnader lastes opp som vedlegg.

Søknad kan også leveres på papir til kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med
søknaden skal det leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført.
Frist for å levere søknad for høstplanting er 7. november.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
Kommunen disponerte i år en ramme på 463 000 kr. Årets midler har gått til forurensningsbegrensende tiltak samt freda og verneverdige bygninger. Fullstendig oversikt over hva SMIL-midler
kan brukes til finnes her.
Søknadsfristen er 15. februar, men vi tar imot søknader hele året. Det er viktig at du melder inn tiltak
hvis du vil benytte deg av ordningen. Dette hjelper kommunen ved innsending av behovsoppgave til
fylkesmannen i høst. Det kan også være til gjensidig nytte å se på tiltakene før det sendes inn søknad.
 Mer informasjon
 Kontakt: Sverre Dysthe

Elektronisk søknadsskjema finner du her. Viktige vedlegg er
kostnadsoverslag, beskrivelse og kartfesting av miljøtiltaket.
Søknaden sendes automatisk til landbrukskontoret i Østre
Toten.

Tilskudd til grøfting av dyrka mark
Etter forskriften skal grøftingen utføres sammenhengende på
minimum 1,5 daa, det vil si ca 150 meter grøft hvis det grøftes
”systematisk”. Tilskuddet er avgrenset oppad til
2000 kr per daa. For enkeltgrøft er tilskudd pr meter kr 30.
Beregnet tilskudd under 3000 kr utbetales ikke.

 Mer informasjon
 Kontakt: Sverre Dysthe

Søknaden skal inneholde søknadsskjema, enkel plan med kart,
beskrivelse og kostnadsoverslag for grøftingen. Elektronisk
søknadsskjema finnes her. Søknader kan sendes inn
fortløpende.
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Regionalt miljøtilskudd (RMP)
Regionalt miljøprogram skal bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold,
kulturmiljøer og -minner samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til
vann fra jordbruket.
Praktiske råd om utfylling av søknaden, regelverk og tilskuddssatser er tilgjengelig i en egen veileder.
Søknad sendes inn elektronisk her.
 Mer informasjon
 Kontakt: Sverre Dysthe

Fristen for søknad om regionalt miljøtilskudd er 15. oktober
for jordbruksforetak og 15. november for beitelag.

Delvis mottak av landbruksplast på Kraby
I forrige Landbruksnytt skrev vi at landbruksplast måtte
leveres i Dalborgmarka, siden Horisont ikke lenger hadde
mottak for dette på Kraby miljøstasjon. Dette er nå endret,
slik at det igjen er mulig å levere noe landbrukplast på
Kraby.
Kraby miljøstasjon kan motta fraksjonene rundballefolie og
PP-sekk (storsekker, gjødselsekker og såkornsekker). Begge
deler må sorteres etter farge før levering.
 Mer informasjon
 Kontakt: Horisont IKS

Øvrige typer landbruksplast må fortsatt leveres til
Dalborgmarka.

Status IBU-midler 2019
Innovasjon Norge har gått ut med informasjon om at rammen for IBU-midler (investering og
bedriftsutvikling i landbruket) i 2019 er oppbrukt; og at eventuelle nye midler vil tilfalle
Valdresregionen. De vil derfor ikke behandle nye søknader om støtte innen tradisjonelt landbruk.
Det er imidlertid fortsatt anledning til å søke midler innen bygdenæring og tilleggsnæring.

Ulovlig brenning og forsøpling
Østre Toten kommune har det siste året mottatt flere
meldinger om forsøpling, søppelfyllinger og brennplasser på
landbrukseiendommer. Slike saker blir fulgt opp med
grunneier fortløpende, med henstilling om å rydde opp og
stoppe den ulovlige aktiviteten.

 Mer informasjon
 Kontakt: Inger Lise Willerud

Vi minner om at alt avfall skal leveres til godkjent mottak, og
at det er et generelt forbud mot å brenne alle typer avfall.
Brenning av halm, rydningsvirke, hageavfall og ubehandlet
trevirke er bare tillatt i perioden 15. mars til 31. mai. Se lokal
forskrift om brenning for detaljer.
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Forpaktningsavtaler og jordleieavtaler
Det er driveplikt på alt jordbruksareal som er fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
Driveplikten kan oppfylles på to måter: Personlig oppfyllelse eller bortleie.
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 og/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 trådt i kraft.
Se Jordloven eller Forpaktingsloven for mer informasjon.

VIKTIGE FRISTER
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15.10.
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07.11.
15.11.
10.01.

Telledag
Produksjons-/avløsertilskudd
Regionalt miljøprogram - jordbruk
Avlingsskadeerstatning
Tettere planting – høst
Regionalt miljøprogram – beitelag
Etterregistrering ifm
produksjons-/avløsertilskudd

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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