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GJERDERETT OG GJERDEPLIKT.

AUTORISASJONSBEVIS - PLANTEVERNMIDLER

Vi får forholdsvis ofte spørsmål om gjerdeplikt og andre
forhold rundt gjerder. Dette er et meget vanskelig tema,
og det er flere lover og forskrifter som en må forholde seg
til. «Lov om grannegjerde» fra 1961 – med div.
endringer, seinest 01.01.2016 – er vel den loven som gir
en viss oversikt (følgende er utdrag fra loven):

Autorisasjonskurs for personer som
skal fornye godkjenningen sin for kjøp
og bruk av plantevernmidler kan nå
gjennomføres som et nettbasert kurs.
Om du skal ta autorisasjonskurset for
første gang må du delta på et
klasseromskurs og en obligatorisk
praksisdag. Kursarrangører er blant annet Norsk
Landbruksrådgiving og landbruksskoler rundt i landet.
Les mer på www.mattilsynet.no

Grunneier har rett til å ha gjerde mot naboeiendom når han selv
bekoster det. Der nabogjerde er til nytte for begge
eiendommene hver for seg, kan grunneier kreve at naboen er
med og bekoster gjerdet, så sant den totale nytten av
gjerdeholdet er større enn kostnaden.
Eksisterende gjerde kan ikke legges ned uten at
vedlikeholdskostnaden overstiger nytten av gjerdet;- sett totalt
for begge eiendommene. Det vil si at det ikke er krav at begge
eiendommene skal ha nytte av gjerdet. Jordskiftevedtak eller
lensmannsskjønn kan avgjøre om et gjerde evt. kan legges ned.
Mot hyttetomt i utmark har ikke grunneieren plikt til å sette opp
gjerde.
Der en annen enn grunneieren bruker hele eller deler av
eiendommen, har både eier og bruker ansvar for gjerdeholdet
og rett til å kreve lovlig gjerdehold fra sin side. Der en annen
enn eieren disponerer beiteretten til et areal, blir denne regnet
som brukeren.

Spørsmål dreier seg oftest om grunneierinteresser kontra
dyr på beite. Det beste rådet kan kanskje være å snakke
sammen og bruke sunn fornuft!
Heidi Anita Skjærvik har samlet masse informasjon i ei
bok med tittel «Gjerder i beiteområder», utgitt av Institutt
for privatrett, skriftserie 191, 2013.

TILSKUDD TIL GRØFTING OG NYDYRKING
VIDEREFØRES I 2016
Både statlig og kommunalt tilskudd til grøfting videreføres
i år, etter samme regler som i 2015 med til sammen kr
1750 pr da for systematisk grøfting og kr 17,50 pr meter
for enkelt grøfter. Arbeidsfristen for å gjennomføre
arbeidet med tilskudd for noen søknader som ble
innvilget i 2013 går ut til høsten og det er usikkert om
arbeidsfristen kan utsettes.
Det kommunale tilskudd til nydyrking videreføres med kr
1750 pr da begrenset oppad til 25 da pr søker pr år. Ved
stor pågang er det ikke sikkert alle får innvilget noe.
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
på kr 625,- inkl. mva. pr time.
Se dreneringsforholdene digitalt på din eiendom her:
http://kilden.skogoglandskap.no

GJØDSLINGSPLAN - SPRØYTEJOURNAL
Det stilles nå krav til alle som søker produksjonstilskudd
at de skal ha gjødslingsplan og sprøytejournal. Det er
trekk i tilskuddet hvis du mangler gjødslingsplan og
sprøytejournal.
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.

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 … Det er litt tidlig enda, men når det blir
aktuelt å slippe
dyr ut på
utmarksbeite vil
vi oppfordre
hver enkelt
gårdbruker om
å slippe sine
dyr der
slipplassen er,
eventuelt dele
opp besetningen dersom man har flere slipplasser å
velge mellom. Dette for å minimere beitepress og press
på gjerder i en tidlig vekstfase om våren.

NYTT FRA GJØVIK AVLØSERLAG
Ditt avløsertilskudd for 2015 vil komme til
utbetaling på din konto i starten av juni
2016, sammen med produksjonstilskuddet.
For at Gjøvik avløserlag skal ha
nødvendig driftskapital til å forskuttere
lønnsutgifter og yte service, skaffe avløsere mm,
oppfordrer vi våre brukere til å overføre
avløsertilskuddet til Avløserlagets konto.
Vi har inngått samarbeid med Bekken & Strøm med gode
rabatter (40 – 50 %) for våre ansatte og medlemmer.
Hvor store rabatter man får varierer fra produkt til
produkt.
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
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SKOGPLEIE OG ETABLERING AV NY SKOG
Tilskuddssatsene for skogkultur i 2016 er som følger:
Ta et tak i år og utnytt tilskuddssatsene:
 Ungskogpleie
35 % av godkj. kostnad
 Markberedning
30 % av godkj. kostnad
 Kunstig kvisting (lauv/furu) 30 % av godkj. kostnad
 Supplering (plantekjøp + arb) 40 % av godkj. kostnad
 Ugrasrydding
inntil 5 år etter planting 40 % av godkj. kostnad
Kombinasjonen av statstilskudd og skogavgift med
skattefordel gjør at kravet til egenandel blir liten.
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 2016.
TILSKUDD TIL BEVARING AV NØKKELBIOTOPER
Det er utarbeidet nye skogbruksplaner for en rekke
eiendommer i Gjøvik i 2015. Samtidig er det foretatt en
oppdatert registrering av nøkkelbiotoper på mange
eiendommer. Mange nøkkelbiotoper ivaretas best ved
«ikke hogst». Skogeiere kan søke om tilskudd til
bevaring
av
nøkkelbiotoper,
som
en
delvis
kompensasjon dersom områdene med «ikke hogst» på
eiendommen, er over en viss størrelse.
KLIMATILTAK - TILSKUDD TIL TETT SKOGPLANTING
Tettere skogplanting på eksisterende skogarealer er i
rapporten «Klimakur 2020» framhevet som et tiltak som
på lang sikt gir økt CO2-fangst.
Det gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter pr.
dekar som plantes utover et fastsatt minimumsantall.
Det fastsatte minimumsantallet er bonitetsavhengig. På
bonitet G17 er minimumsantallet satt til 180 planter pr.
dekar. 230 planter pr. dekar utløser da maksimalt
tilskudd for 50 planter pr. dekar.
GRANBARKBILLESITUASJONEN
I enkelte områder i Gjøvik har det i noen år vært økende
angrep av granbarkbiller på stående skog. I 2015 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, 61 18 70 50. Tiltak i egen skog kan
også diskuteres med skogbruks-lederne.
TILSKUDD SKOGSBILVEGER
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.
Erik Gjerstadberget på Mjøsen Skog er vegplanlegger i
Oppland. Han vil være en ressurs i en planleggingsfase
for det enkelte anlegg.
SKOGFOND MED SKATTEFORDEL
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:

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.
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