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LANDBRUKSKONTORET I GJØVIK

KOMMUNALT TILSKUDD TIL NYDYRKING

KOMMUNALT TILSKUDD TIL GRØFTING
I 2014 er den kommunale stimuleringspakken til
landbruket på kr 1 000 000. Av denne er det satt av kr
550 000 som fortrinnsvis skal gå til grøfting. Søknadsfrist
er satt til 1. november, slik at eventuelle ubenyttede
kommunale midler kan overføres til enten nydyrking eller
”annet” innen årets slutt. Dette sikrer at tilskuddet kan
komme flest mulig til del.

I 2014 er den kommunale stimuleringspakken til
landbruket på kr 1 000 000. Av denne er det satt av kr
150 000 som fortrinnsvis skal gå til nydyrking. Utvalget
for AMT vedtok i 2013 at nydyrkingstilskuddet maksimalt
kan utgjøre 35 % av godkjent kostnad. Søknad om plan
for nydyrking må først være godkjent, før søknad om
tilskudd sendes inn. Komplette søknader behandles i den
rekkefølge de kommer inn.
For at tilskuddet skal kunne komme flest mulig til del, er
det satt en øvre grense på utbetaling av tilskudd til 25
dekar/år/bruksenhet. Dette åpner for at de som dyrker
større arealer, kan søke om tilskudd flere år. Det er
samtidig slik at ubenyttede tilskudd til grøfting eller kjøp
av melkekvote, kan overføres til nydyrking. På denne
måten håper vi at stimuleringspakken skal være
maksimalt utnyttet til enhver tid. Tilskuddet utbetales etter
ferdigstilling, nydyrkingen må være ferdigstilt innen 3 år
etter innvilget søknad.
Det er laget et eget skjema for søknad om kommunalt
tilskudd til nydyrking som du finner på vår hjemmeside.

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

Det statlige grøftetilskuddet er som i 2013 på kr 629 324,
men nytt av året er at de kommuner som først bevilger
”sin” tildeling, i år kan søke om ”tilleggsbevilgning” fra det
beløpet som ikke ble brukt opp på fylkesnivå i 2013.
Tilskuddet søkes før grøfting og utbetales etter ferdigstilling, og grøftingen må være ferdigstilt innen 3 år etter
innvilget søknad.

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/

NYTT FRA GJØVIK AVLØSERLAG

Kommunene får hvert år tildelt en viss sum fra
Fylkesmannen som kan fordeles på miljøtiltak i
jordbruket;- tiltak ut over det som kan forventes å høre
inn under vanlig jordbruksdrift.
Dette kan være tiltak innenfor kulturlandskap, biologisk
mangfold, freda og verneverdige bygninger,
kulturminner/kulturmiljøer, friluftsliv/tilgjengelighet,
avrenning til vassdrag/ forurensing.
Det er utformet et eget søknadsskjema (SLF-430 B) som
kan lastes ned fra Internett (www.slf.dep.no) eller fås ved
henvendelse til Gjøvik kommune, seksjon landbruk.
Statens Landbruksforvaltning har utarbeidet forskrift for
ordningen, men kommunene har ganske stor frihet til å
gjøre egne prioriteringer.
Det er oppnevnt ei referansegruppe med representanter
fra de forskjellige faglaga innen landbruket i Gjøvik.
Denne gruppa er med på å styre kommunens
prioriteringer for bruk av midlene.
Søknadsfristen til 1. april, men vi tar også imot
søknader som kommer inn etter denne fristen.

Husk å:
 gi beskjed om eventuelt eier/brukerskifte.
 gi beskjed om eventuell ny avløser.

JORDLEIE

VIKTIG: Skriv nøyaktig adresse på brev til oss:
Gjøvik avløserlag, Postboks 631, 2810 GJØVIK

Etter jordlovens § 8 skal jordleieavtaler være skriftlige og
gjelde for inntil 10 år. Etter begrunnet søknad kan
kommunen gi dispensasjon fra kravet om 10 år.

Det må fra nå innføres strengere regler for å
få utbetalt kjøregodtgjørelse skattefritt ved
delt dag for avløsere:
Fra nå så SKAL det skrives på timelisten:
Adressen hvor dere kjører fra (avløsers bosted).
Adressen til gårdbruker.
Det SKAL stå påført på hver timeliste en merknad på
kjøring i forbindelse med fjøsstell og delt dag.
 Timelisten MÅ skrives under av oppdragsgiver og
den ansatte.
Lister som kommer inn ufullstendig utfylt vedrørende
kjøregodtgjørelse blir dessverre ikke utbetalt.




Ellers finner du nyttig informasjon ved å besøke
hjemmesida vår www.leihjelp.no, eller du kan kontakte
oss på e-post gjovik@leihjelp.no eller telefon 61 18 98 70

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.

NYTT FRA LANDBRUKSKONTORET I GJØVIK - Side 2 - 1/2014-April

SKOGPLEIE OG ETABLERING AV NY SKOG

er verst fra 550 – 800 meter over havet. Mye av snøfallet
kom med temperaturer rundt null, og snøvektene på
skogen ble store.
På trær hvor bare en liten del av den grønne krona er
borte er risikoen for barkbilleskader moderat. Derimot
må en regne med at toppråtesoppen etablerer seg raskt
i såret. Dette fenomenet er ikke nytt, og mye av skogen i
høgereliggende skog har skader etter tidligere år med
snøbrekk.
På trær hvor det meste av, eller hele den grønne krona
er borte, vil den stammedelen som står oppreist tørke
etter hvert. Slike stammer vil være attraktive
yngleplasser for barkbiller. Er mye av skogen skadet på
denne måten bør hogst vurderes. Uansett vil det være
bra med mest mulig opprydding etter skadene.

Tilskuddssatsene for skogkultur i 2014 er som følger:
Ta et tak i år og utnytt tilskuddssatsene:
 Ungskogpleie
40 % av godkj. kostnad
 Markberedning
40 % av godkj. kostnad
 Kunstig kvisting (lauv/furu) 40 % 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.
Tilskuddsatsene er forhøyet 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.
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 2014.
Tilskudd til skogsvirke for energiproduksjon ble
avsluttet i 2013. Dermed ble rammevilkårene for et
viktig landskapspleietiltak betydelig strammet inn, og
virksomheten forventes å stoppe opp.
Forsøksordning med tilskudd til uttak av virke for
flisproduksjon i forbindelse med ungskogpleie tar
sikte på å gjennomføre maskinell ungskogpleie i felter
hvor andre treslag enn gran har tatt overhånd. Slike
felter blir gjerne kalt ”forsømte felter”. Det tas sikte på å
ta ut mest mulig av uønsket kubikkmasse og anvende
denne til flisproduksjon. Arbeidet administreres av
Mjøsen skog, og utbetaling av tilskudd skjer fra
kommune/fylkesmann.

Som tidligere vil det også være aktuelt med hogst av
utsatte kanter og bruk av billefeller. Det er 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
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 10
søknader om tilskudd til vegformål i Gjøvik. Total byggesum for søknadene er ca 7,5 mill. kr.
Tiltakene omfatter nybygging, opprusting, ny bru og
flaskehalsutbedringer. Fylkesmannen tildeler tilskudd til
de enkelte prosjektene ut fra ei totalramme for Oppland.
For nye søkere er det viktig å komme i gang med
planleggingen nå, en sommer går fort!
For faglig bistand og godkjenning av prosjekter må du ta
kontakt med landbruksseksjonen i kommunen før
arbeidet starter.
Mjøsen Skog har ansatt Erik Gjerstadberget som
vegplanlegger i Oppland. Han vil være en ressurs i en
planleggingsfase for det enkelte anlegg.

SNØBREKKSKADER OG GRANBARKBILLEN
Det store snøfallet i januar og februar i år har gitt
betydelige snøbrekkskader på skog. Det ser ut til at det
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