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INNOVASJON NORGE

AUTORISASJONSBEVIS - PLANTEVERNMIDLER

Det er sendt inn 10 søknader til Innovasjon Norge fra
Gjøvik kommune. Det totale omsøkte investeringsbeløpet
er langt over det som vanligvis innvilges.
Kriteriene for beregning av investeringstilskudd er i tillegg
endret, slik at mot tidligere maksimum 1 million kroner i
investeringsstøtte/5 år/gård, er nå beløpet 1,5 millioner
kroner. Samtidig er det nå en flat sats på 20 % av hele
kostnaden for vanlig konvensjonell drift, de som driver
økologisk kan få opptil 25 % investeringsstøtte.
Dette betyr at alle søknader får et større kronebeløp i
støtte, og da blir det færre søknader som blir innvilget
totalt. De som tenkte å sende inn søknad om
investeringstilskudd innen vanlig, tradisjonell gårdsdrift nå
i 2015, anbefales å forberede en søknad med
nødvendige vedlegg og ha dette klart for innsending tidlig
på nyåret 2016.

Personer som har bevis som utløper i perioden 1. januar
2015 til og med 30. juni 2015, kan søke dispensasjon for
fortsatt å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler.
Dispensasjon innvilges til og med 1. juli 2015. Innen den
tid forutsettes det at det nettbaserte kurset er tatt.
Det nettbaserte kurset er klart i løpet av april.

TILSKUDD TIL GRØFTING OG NYDYRKING
VIDEREFØRES I 2015
Både statlig og kommunalt tilskudd til grøfting videreføres
i år, etter samme regler som i 2014 med til sammen kr
1750 pr da for systematisk grøfting og kr 17,50 pr meter
for enkelt grøfter.
Det kommunale tilskudd til nydyrking videreføres med kr
1750 pr da begrenset oppad til 25 da pr søker hvert år.
Ved stor pågang er det ikke sikkert alle får innvilget noe
dette året.
Ønsker du hjelp med planlegging og søknad ta kontakt
med oss. Rådgivning er gratis, men ved oppmåling/
utarbeiding av fullstendig plan er vi pålagt å ta et gebyr.

GJØDSLINGSPLAN - SPRØYTEJOURNAL
Det stilles nå krav til alle som søker produksjonstilskudd
at de skal ha gjødslingsplan og sprøytejournal. Kravet om
miljøplan er fjernet i de nye reglene for produksjonstilskudd. Tidligere var det trekk i tilskuddet hvis det
manglet gjødslingsplan og sprøytejournal, men heretter
vil søknaden bli avvist hvis dette ikke er på plass.
Hvis ønskelig kan vi på
landbrukskontoret
utarbeide gjødslingsplan.
Vi er pålagt å ta et gebyr
for utarbeidelse av planer.
Ta kontakt for pris.
Gjødslingsplan skal
bygge på jordanalyser,
ikke eldre enn 8 år. Vi har
utstyr til utlån slik at alle
kan ta jordprøver selv.
Jordprøver tas helst om
høsten etter at
vekstsesongen er
avsluttet, men kan også
tas om våren før gjødsla blir spredd.

FLOGHAVRE
Floghavre er fremdeles et problemugras.
Der det er floghavre, skal det ikke dyrkes
havre, da blir det vanskelig å plukke ut
floghavren før gulmodning og tresking! Den
beste bekjempelsen er å bruke et
sprøytemiddel godkjent for bruk mot
floghavre, til ugrasbekjempelsen.

UTMARKSBEITE
Det er viktig at saltsteiner plasseres med grunneiers
tillatelse. Unngå plassering av saltsteiner i plantefelt, der
vil dyrenes tråkk påføre granplantene skade.
Slipp ikke ut oksekalver født før 10. mars!
Etter hanndyrloven skal ikke hanndyrene rekke å bli 6
måneder i løpet av beitesesongen. De som slipper for
«gamle» hanndyr, kan bli erstatningspliktige ved ulemper
og veterinærutgifter for de som har dyr som er gjort
drektige på utmarksbeitet.
Respekter anbefalt slippedato.
Dato vil bli annonsert. Dette både for å være sikker på at
det er beitegrunnlag nok (opprettholde vekstkurver,
unngå tap) og for å unngå skade på granplanter. Blir det
for lite beitevekster så tar dyrene nyskuddene på
smågrana i knipa …

VILTKAMERA
Bruk av viltkamera er tillatt så lenge hensikten er å ta
bilder av dyr, og dersom det er truffet effektive tiltak for å
unngå at det blir tatt bilder av mennesker og at plassering
er avtalt med grunneier.
Les mer på www.viltkamera.no

NYTT FRA GJØVIK AVLØSERLAG
Siden vi ikke lenger kan stå som mottaker av
tilskudd på vegne av bonden, må vi heretter
fakturere all leid hjelp fortløpende.
Styret har besluttet å tilby 4 % rente på
saldo til de som overfører tilskuddet til avløserlaget.
Dette vil hjelpe medlemmer til å reservere pengene til
avløsning, samt sikre laget nødvendig driftskapital.
Tilbudet om rente er en prøveordning, som foreløpig
gjelder for inneværende år.
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.
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SKOGPLEIE OG ETABLERING AV NY SKOG

SKOGFOND MED SKATTEFORDEL

Tilskuddssatsene for skogkultur i 2015 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 2015.

Bedringen i skogfondsordningen vil gjøre det enda mer
lønnsomt for skogeier å investere. Nedenfor følger en
oversikt over hvilken egenandel skogeier må regne med
ved ulike marginalskattesatser:
Marginal skattesats:
Egenandel ved investering
u/tilskudd:
Egenandel ved investering
35 % tilskudd:




0 % 28 % 39 % 48 % 51 %
100 % 48 % 28 % 11 % 6 %
65 %

31 % 18 %

8%

4%

Om man har en marginal skattesats på 39 %, vil
man betale bare 18 % egenandel av investeringer i
f.eks. markberedning.
En investering i skogplanting (uten tilskudd) krever
en egenandel på 28 % under samme skattevilkår.

Skogfondsordningen er en ordning som fremmer
aktivitet. Skal det bli skogfondsmidler, må man hogge
tømmer.
Det gis ingen skattefordel på bruk av skogfond til
betaling av moms.

NY SKOGTAKST I GJØVIK I 2015

TILSKUDD SKOGSBILVEGER

Arbeidet med ny skogtakst er i rute.
De nye skogbruksplanene vil bli levert skogeierne våren/
sommeren 2015.

Det er anledning til å søke om tilskudd til 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 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.
Mjøsen Skog har ansatt Erik Gjerstadberget som
vegplanlegger i Oppland. Han vil være en ressurs i en
planleggingsfase for det enkelte anlegg.

GRANBARKBILLESITUASJONEN
I enkelte områder i Gjøvik har det i noen
år vært økende angrep av granbarkbiller
på stående skog. I 2014 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 fangstvirke.
Bestilling og henting av feromondispensere skjer til
Torleiv Waastad, tlf 61 18 70 50. Tiltak i egen skog kan
også diskuteres med skogbrukslederne.
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VETERINÆRVAKT
Veterinærvakt for alle dyr (produksjonsdyr, hest, hunder og smådyr)
kan nås på telefon 61 17 74 40 (Gjøvik/Vardal) eller 61 18 59 05
(Biri/ Snertingdal).

