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Rådhuset midlertidig flyttet.

Fra 21. mars 2017 og ca. 2 år fremover blir Rådhuset i
Øvre Torggate 26. Alle besøkende må henvende seg i
servicetorget, og så kommer vi ned og møter deg der.
Det vil lønne seg å ta en telefon før du kommer for å
være sikker på at den du vil snakke med er til stede.
Landbruksmelding for Gjøvik kommune 2017 - 2022
Revidert Landbruksmelding for Gjøvik kommune har nå
vært ute på høring. Høringsfristen var 31. mars 2017. Det
er ikke tatt kommunalt initiativ til høringsmøter denne
gangen, men enkelte lag, foreninger og politiske partier
har gjennomført møter der landbruksmeldingen og
stimuleringspakken har vært tema.
Det har til sammen kommet inn fire høringsinnspill.
Meldingen vil bli tatt opp til behandling før sommeren.
Tilskudd til grøfting og nydyrking videreføres i 2017
Både statlig og kommunalt tilskudd til grøfting videreføres
i år, etter samme regler som i 2016. Administrasjonens
forslag er til sammen kr 2000 pr da for systematisk
grøfting og kr 20 pr meter for enkelt grøfter.
Arbeidsfristen for å gjennomføre arbeidet med tilskudd for
søknader som ble innvilget i 2014 går ut til høsten.
Administrasjonen foreslår også at det kommunale
tilskudd til nydyrking er kr 2000 pr da begrenset oppad til
25 da pr søker pr år. Ved stor pågang er det ikke sikkert
alle får innvilget noe tilskudd. Satser fastsettes med
politisk vedtak i kommunen.
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 645,- inkl. mva. pr time.
Se dreneringsforholdene digitalt på din eiendom her:
http://kilden.skogoglandskap.no
Digitalisering av jordleiekontrakter
Det jobbes med at det kan sendes inn jordleiekontrakter
til kommunen digitalt. Det vil i grove trekk ligne pålogging
som til Altinn, der en legger inn opplysninger og til slutt
laster opp et scannet dokument. Vi tar selvfølgelig
fremdeles imot papirer, men dette er et tilbud til de som
synes pc er «helt greit» og tidsbesparende.
Investeringstilskudd fra Innovasjon Norge
Innovasjon Norge har lagt om sine rutiner. De som
ønsker å søke om investeringsmidler for bygging i 2018
kan levere inn søknader fom. 1.10 2017, og de må ha
søkt senest 1.2.2018 for å bli vurdert. Det er mange
søknader, så det er en fordel å være tidlig ute med å
levere inn søknaden. Opprett «min side», og aktiver den
lenken du får tilsendt på din mail helst samme dag.
Venter man for lenge må support kontaktes for å «frigi»
mailadressen din igjen.
Hvilke utgifter gir grunnlag for tilskudd til avløsning,
hva slags arbeid regnes som avløsning?
Grunnkriterier som må være oppfylt:
- Foretaket må ha hatt faktiske utgifter til avløsning.

- Avløsertjenesten må være knyttet til den typen
produksjon som kan gi grunnlag for tilskuddet.
Disse kriteriene er generelle, og gjelder uavhengig av om
avløsertjenesten er kjøpt fra avløserlag, fra et annet
foretak, eller om avløseren er ansatt i jordbruksforetaket.
Begrepet avløsning innbefatter de arbeidsoppgaver som
det ikke er uvanlig at jordbruker selv utfører. Begrepet
uvanlig er objektivt. Det vil si det som bønder flest er i
stand til å utføre og ikke det den enkelte bonde er i stand
til å utføre.
Begrepet avløsning omfatter videre bare selve tjenesten.
Det vil si at ved f.eks. rundballepakking skal ikke leie av
traktor og pakkemaskin samt utgifter til rundballeplast
være med i grunnlaget for avløser-tilskudd. Ta kontakt
om du er i tvil om utgiftene kan godkjennes.
Nytt fra Gjøvik Avløserlag
Ditt avløsertilskudd for 2016 vil komme til
utbetaling på din konto i starten av juni
2017, 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.
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
Produksjonstilskudd – Nye søknadsrutiner
Innen 20. januar i år ble det søkt om produksjonstilskudd
for husdyr og om refusjon av avløserutgifter for 2016.
Dette kommer til utbetaling i juni 2017.
I år blir det ny registreringsdato 1. mai for antall husdyr
på eiendommen. Søknadsfristen er 15. mai, og denne
fristen er absolutt; - det vil si at en søknad som kommer
inn etter denne fristen, vil bli avvist og tilskuddet er tapt.
Søknaden skal innleveres elektronisk. De som måtte ha
problem med elektronisk innsending, bes ta kontakt med
oss så vi kan finne en løsning sammen. Fra 2018 skal
registreringsdato være 1. mars og søknadsfrist 15. mars.
1. oktober er ny registreringsdato for bruken av arealene
sesongen 2017, for dyretall på eiendommen og for
beitedyr/beitebruk gjennom sesongen (tidligere
registreringsdato 31. juli). Det skal også søkes om
refusjon av avløserutgifter i 2017;- sjøl om det gjenstår 3
måneder av året. Søknadsfristen er 15. oktober, og slik
som i mai, er denne fristen absolutt. Så pass på å
begynne med søknaden raskt etter registreringsdatoen.
Hvis det skulle oppstå problemer ved utfyllinga, eller du
mangler noen opplysninger, må du likevel sende inn
søknaden. Du vil ha mulighet til å hente opp igjen
søknaden innenfor en 14-dagers periode etter at
søknadsfristen er utløpt uten at dette blir registrert som
ny søknadsdato. Når det gjelder avløserutgifter for de 3
siste månedene, kan dette oppjusteres helt fram til 10.
januar 2018.
VIKTIG: SØRG FOR Å SENDE INN SØKNADEN INNEN
FRISTEN!!!
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SKOGPLEIE OG ETABLERING AV NY SKOG

TILSKUDD SKOGSBILVEGER

Tilskuddssatsene for skogkultur i 2017 er som følger:
Ta et tak i år og utnytt tilskuddssatsene:
 Ungskogpleie
30 % av godkj. kostnad
 Markberedning
30 % av godkj. kostnad
 Kunstig kvisting (lauv/furu) 30 % av godkj. kostnad
 Ugrasrydding
inntil 5 år etter planting 30 % av godkj. kostnad
Kombinasjonen av statstilskudd og skogfond 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 2017.

Det er anledning til å søke om tilskudd til nybygging,
opprusting, ny bru og flaskehalsutbedringer på
skogsbilveger.
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.

KLIMATILTAK - TILSKUDD TIL TETT SKOGPLANTING
Ordningen «Tettere skogplanting» videreføres i 2017.
Dette tiltaket er 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.
Er feltet markberedt gir 210 planter pr. dekar (G17)
maksimalt tilskudd.
Nytt av året er at det også gis statstilskudd til
suppleringsplanting for inntil 50 planter pr. dekar.
GRANBARKBILLESITUASJONEN
I enkelte områder i Gjøvik har det i noen år vært økende
angrep av granbarkbiller på stående skog. I 2016 ble det
heldigvis moderat økning 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, 61187050. Tiltak i egen skog kan også
diskuteres med skogbrukslederne.

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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