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SNART VÅRONN

LOKALMATPROGRAM

De siste sesongene har vært fuktige, og en kan forvente
mye ødelagt jordstruktur. All erfaring tilsier at det lønner
seg å vente med våronn til jorda har tørket opp skikkelig
og er lagelig for bearbeiding. Det er også agronomisk
riktig og mye triveligere å arbeide med.

Innovasjon Norge har også støtteordninger for
produksjon av mat lokalt, for nettverksdanning,
produktutvikling og produksjonsøkning. Gå inn på
Innovasjon Norge sine hjemmesider for mer informasjon.

Noen steder tørker det nesten aldri opp, og da bør det
grøftes. Selv om det er kostbart å grøfte vil det lønne seg
i lengden, med bedre jordstruktur vil det bli bedre
avlinger. Vi kan bidra med planlegging og oppmåling av
grøftene. Det er krav om miljøplan trinn 2 for de som
ønsker å søke om tilskudd fra det statlige grøftetilskuddet, når det kommer...

Gjøvik kommune har i år sendt inn flere søknader til
Innovasjon Norge om investeringsmidler til tradisjonell
drift. Erfaringsmessig er bevilgningen til kommunens
gårdbrukere innen det tradisjonelle omtrent brukt opp,
men dersom noen som kommer inn under begrepet
”generasjonsskifte” vurderer en søknad, er det bare å
komme med den! Kriteriene er da at alder på søker må
være under 35 år, ha overtatt landbrukseiendommen
mindre enn 5 år siden, totalkostnad på restaurering/
ombygging under 1 million kroner. Midlene som er tiltenkt
bygdenæringer er enda ikke oppbrukt, men overføres til
tradisjonelt på høsten dersom det ikke er kjent at
søknader er på veg inn.

Når det gjelder høsting av gras, er det forsøk som viser at
en rundballe med tørt og gammelt gras er mer verd enn
en med vått gras som er høstet til riktig tid.

SLIPS PÅ SAU
Fargekoden på slipsene skal være lik
over hele fylket:
Søye sleppt med 0 lam: Svart slips
Søye sleppt med 1 lam: Blått slips
Søye sleppt med 2 lam: Rødt slips
Søye sleppt med 3 lam: Gult slips
Søye sleppt med 4 lam: Blått og gult slips.
Les mer om dette på
http://www.nsg.no/Oppland/

TALLE ER GJØDSEL, IKKE SØPPEL!
Vi presiserer følgende fra
§ 10 i Forskrift om husdyrgjødsel:
”Gjødsel med mer enn 25 % tørrstoff, og som omdannes
under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken.
Slike hauger skal skjermes mot overflatevann”.
I praksis betyr det at slik gjødsel skal lagres ett år eller to
på et tørt område, helst på dyrka jord, hvor det er lett å få
tak i den igjen. Når haugen senere spres utover, skal den
også moldes ned på lik linje med annen husdyrgjødsel.
Lagerplassen skal ligge i god avstand fra grøfter / bekker
og vassdrag, og er det fare for at overflatevann kan
renne inn i gjødselhaugen, må det pløyes opp ei tomfår
som kan lede vannet utenom gjødselhaugen.

GÅRDSVARMEANLEGG
Innovasjon Norge gir gjennom Bioenergiprogrammet
støtte til jord- og skogbrukere som vil produsere, bruke
og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.
Tilbudet omfatter støtte til utredninger og planlegging i
forkant av, og investeringsstøtte til anlegg bygd for
varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus og biogass. Gå
inn på Innovasjon Norge sine hjemmesider for mer
informasjon og elektronisk søknadsskjema.

INVESTERINGSTILSKUDD

LANDBRUKSMELDINGEN FOR GJØVIK
Arbeidet med å revidere høringsutkastet er i gang.
Signalene fra høringsmøtene og høringsuttalelsene er
ganske like, og omtrent likt prioritert. Kun ett høringsbrev
går konkret inn og foreslår fordeling av midlene i
tiltakspakken på ulike tiltak, og fordelt på år.
Administrasjonen legger fram revidert landbruksmelding
og et forslag på bruk av stimuleringspakken for utvalget
for areal, miljø og teknisk drift (AMT) til møtet 22. mai.
Kommunestyret har møte 30. mai. Det lages et nytt
infoskriv når tiltakspakken er endelig fordelt og vedtatt.

MØTER
Bondepub på Mæhlum, lørdag 20.april kl 19.30
Årsmøte i Gjøvik Avløserlag SA, onsdag 24.april
kl 19.30 på Tabor, Snertingdal
Snertingdal Bondelag arrangerer:
Våronnmøte på Skogtun, torsdag 25. april kl 19.00
Fjøsmøte på Ringsrud samdrift, mandag 29. april kl 11.00

BESTILL NY SKOGBRUKSPLAN NÅ!
Frist for bestilling er 3. mai 2013. Det vises her til
utsendt informasjonsmateriell og skjema for bestilling av
ny plan. Muligheten for å bestille ny skogbruksplan
kommer som et resultat av at skogen i Gjøvik vil bli
taksert på nytt i 2014. Flyfotografering og laserscanning
vil skje i 2013. De nye skogbruksplanene vil være
digitale, og dataene vil kunne håndteres i digitale
løsninger som mobil eller GPS. En skogbruksplan
inneholder opplysninger du som skogeier trenger for å ta
gode beslutninger og drive en god skogforvaltning.
Skogbruksplanen er den beste dokumentasjon på at du
tar ditt ansvar som skogforvalter på alvor, og at du har
dokumenterbar oversikt over eiendommen din.

TIL ALLE SOM HAR E-POSTADRESSE: Vi vil at alle skal få Nytt fra Landbrukskontoret raskest mulig.
Send en e-post til alf.dalby@gjovik.kommune.no så vil du motta bladet i innboksen din samme dag det er laget.
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SKOGPLEIE OG ETABLERING AV NY SKOG

GRANBARKBILLESITUASJONEN

Tilskuddssatsene for skogkultur i 2013 er som følger:
Ta et tak i år og utnytt tilskuddssatsene:
 Ungskogpleie
35 % av godkj. kostnad
 Markberedning
35 % av godkj. kostnad
 Kunstig kvisting (lauv/furu) 35 % av godkj. kostnad
 Supplering (plantekjøp + arb) 50 % av godkj. kostnad
 Ugrasrydding
inntil 5 år etter planting 50 % av godkj. kostnad
Kombinasjonen av statstilskudd og skogavgift med
skattefordel gjør at kravet til egenandel blir liten.
Som en ser av tilskuddsatsene over er det satt økt fokus
på etablering av skog. Økt tilskuddsats på suppleringsplanting og i tillegg er det innført tilskudd for grasrydding
i inntil 5 år etter planting (ikke sprøyting).
Etableringsfasen er helt avgjørende for plantetettheten i
framtidsbestandet. Størst betydning har dette for de
beste bonitetene.

I enkelte områder i Gjøvik
har det i noen år vært
økende
angrep
av
granbarkbiller på stående
skog. I 2012 ble det
heldigvis noe tilbakegang
totalt sett av angrepene.
Som tidligere vil det være aktuelt med hogst av utsatte
kanter og bruk av billefeller. Også i år vil det være
mulighet for kjøp av feromondispensere (luktestoff) til
feller og ved bruk av fangsvirke.
Bestilling og henting av feromondispensere skjer til
Torleiv Waastad, tlf 61 18 70 50. Tiltak i egen skog kan
også diskuteres med skogbrukslederne.

TILSKUDD SKOGSBILVEGER
Det er anledning til å søke om tilskudd til nybygging og
ombygging av skogsbilveger. Det er også åpnet for å
søke om tilskudd til mindre utbedringer som har til
hensikt å forbedre eksiterende drenering på
veganlegget. Dette kan være legging av nye stikkrenner
og/eller utskifting til grøvre rør, samt bredde- og
dybdeutvidelse av grøfter (ikke grøfterensk). I tillegg er
det avsatt en mindre pott i Oppland som bare kan
benyttes til opprustings-/ vedlikeholdstiltak, samt flaskehalsutbedringer og opprusting av strekninger med dårlig
bæreevne. Tiltakene kan ikke medføre store
terrenginngrep.
Forut for tilskuddssøknaden må det forligge en godkjent
plan. Start planleggingen nå!
For at en søknad skal få tilskudd må arbeidet være
planlagt og godkjent i henhold til bestemmelsene i
skogsveg klasse III, som er utgangspunktet for krav til
vegstandard på tømmerkontrakten. For faglig bistand og
godkjenning av prosjekter må du ta kontakt med
landbruksseksjonen i kommunen før arbeidet starter.

Godkjent tilskudd godskrives skogfondskonto når vi har
mottatt bilag på utførte tjenester eller dokumentasjon
på eget arbeid. Søknader behandles fortløpende og
siste frist for innsendelse er 15. november 2013.
Det kan også søkes om tilskudd til uttak av skogsvirke
som skal brukes til energiproduksjon.
Dersom du
ikke vil eller
kan
gjøre
arbeidet selv,
kan du ta
kontakt med
Mjøsen skog
BA ved Knut
Håkon Ouren
eller
Ketil
Engen.
De
tar på seg oppdrag. Det tilbys også faglig bistand fra
landbruksseksjonen i kommunen.

TELEFON OG E-POSTLISTE

Postadresse til kommunen er:

GJØVIK KOMMUNE: 61 18 95 00

Gjøvik kommune,
Postboks 630, 2810 GJØVIK

TEKNISK OG LANDBRUK: 61 18 97 60
Alf Dalby

61 18 98 61 / 905 42 714

alf.dalby@gjovik.kommune.no

Anne-Grethe Kristiansen

61 18 97 60

anne-grethe.kristiansen@gjovik.kommune.no

Asmund Kristiansen

61 18 98 66 / 950 36 002

asmund.kristiansen@gjovik.kommune.no

Magne Lilleeng

61 18 98 63 / 957 82 530

magne.lilleeng@gjovik.kommune.no

Bernt Nygård

61 18 98 62 / 952 40 550

bernt.nygaard@gjovik.kommune.no

Ingun Revhaug

61 18 97 47 / 917 25 740

ingun.revhaug@gjovik.kommune.no

Helge Østberg

61 18 98 67 / 979 57 071

helge.ostberg@gjovik.kommune.no

Knut Håkon Ouren

995 30 872

kho@mjosen.no

Ketil Engen

906 03 298

ke@mjosen.no

Gjøvik Avløserlag BA gjovik@leihjelp.no
Jens Klette

61 18 98 70 / 934 39 937

Elise Mæhlum

61 18 98 70 / 928 92 116

Besøk vår hjemmeside: http://www.div.gjovik.kommune.no/landbruk

