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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Ingen vesentlige endringer i ordningen – søknadsfrist 20.
januar – elektronisk søknad - de som trenger hjelp, kan
komme innom kontoret – husk å ta med:
e.l. for

-tilgang.

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET (SMIL)
Søknadsfrist 1. april – endring fra 2015: Kun de som er
berettiget til produksjonstilskudd kan søke – noe redusert
kvote fra Staten.

«TA ET TAK»-AKSJON
Norsk Kulturarv, sammen med stiftelsen UNI, står bak en
ny «Ta et tak» aksjon 2014/2015. Aksjonen retter seg
mot både «by og bygd» og mot både våningshus og
driftsbygninger.
Det vil være to typer tilskudd: tradisjonelle «skadeforebyggende tiltak» og brannforebyggende tiltak i form
av «kontroll av elektrisk anlegg». Søknadsfrist 1. februar.

AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN
Det er nå tjue år siden autorisasjonsordningen ble innført
og ti år siden vi hadde den første runden med fornying.
Fornyingskursa vil bli lagt om fra i 2015. Det kommer et
nettbasert kurs som du kan gjennomføre hjemme foran
PC. Det er en avsluttende prøve som også skal leveres
via nettet. Dette forventes å være klart ca. 1. februar.
Vi kommer med mer informasjon om nettbasert kurs så
snart dette foreligger.
Det er sikkert ikke alle som er like glad i nettbaserte
løsninger, derfor vil vi arrangere oppdateringskurs etter
samme mønster som tidligere.
Foreløpig har vi planlagt oppdateringskurs følgende
steder;
Dagskurs
 Tirsdag 9/12-14 kl 8:00-15:00
på Valle videregående skole, Lena
 Fredag 12/12-14 kl 9:00-16:00
på Felleskjøpet, Lillehammer
Kveldskurs
 Tirsdag 13/1-15 kl 19:00-22:00
og onsdag 14/1-15 kl 19:00-22:00
på Felleskjøpet, Lillehammer
 Tirsdag 20/1-15 kl 19:00-22:00
og onsdag 21/1-15 kl 19:00-22:00
på Valle videregående skole, Lena
Det planlegges også kveldskurs på Gjøvik og Dokka i
månedsskiftet januar-februar. Kveldskursene er også
mulige for nye brukere å ta.
For spørsmål og påmelding kontakt Erik Aaberg på
telefon 975 19 486 eller e-post erik.aaberg@nlr.no

Kommunalt tilskudd til nydyrking, grøfting,
mjølkekvotekjøp og andre tiltak.
I 2014-2016 er den kommunale stimuleringspakken til
landbruket på kr 1 000 000 årlig.
Nydyrking
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 på kr 1 750 pr dekar 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. Tilskuddet utbetales etter ferdigstilling, nydyrkingen
må være ferdigstilt innen 3 år etter innvilget søknad.
Grøfting
Søknader leveres fortløpende, helst på tidlig på året som
mulig. Tilskuddet søkes før grøfting og utbetales etter
ferdigstilling, grøftingen må være ferdigstilt innen 3 år
etter innvilget søknad.
Det statlige grøftetilskuddet er ikke avklart enda, men det
er signaler om at maksimal tilskuddssats skal heves, da
ordningen er dårlig utnyttet på landsbasis.
I stimuleringspakken er det også avsatt midler til
mjølkekvotekjøp og andre tiltak. Mer informasjon om
dette får du ved hevendelse til Landbrukskontoret, eller
du kan finne det på www.gjovik.kommune.no

TING Å HUSKE PÅ FØR NYTTÅR FRA
GJØVIK AVLØSERLAG
- Gi beskjed om eventuelt eier/brukerskifte.
- Gi beskjed om eventuelt ny avløser.
- Glem ikke å søke avløsertilskudd selv om du
har avviklet dyreholdet i 2014.
Ny A-ordning fører til at lønn følger kontantprinsippet.
Tidligere har vi kunne datere lønn for desember den
31.12. på det gamle året selv om lønningsdato er 10.1.
Dersom du eller dine arbeidere vil at lønn for desember
skal bokføres på 2014, må du beregne lønn/timer ut året,
og sende lister innen 18. desember.
Dette er absolutt siste frist for 2014!
Husk å sende timelister for desember innen 5. januar.
Disse vil bli innberettet/utgiftsført på 2015.
Hjemmesida vår er www.leihjelp.no Du kan kontakte oss
på e-post gjovik@leihjelp.no eller telefon 61 18 98 70
VIKTIG: Skriv nøyaktig adresse på brev til oss:
Gjøvik avløserlag, Postboks 631, 2810 GJØVIK

DIVERSE NYTT

ÅPNINGSTIDER I ROMJULA 2014

Per Harald Grue kommer til Vitensenteret på Gjøvik 13.
januar 2015 kl 17.30.
Tema «Fortid og framtid i landbruket – muligheter og
utfordringer i det 21. århundre». Inngang kr 100.
Påmelding innen 6. januar til www.vilskape.no

10.00 – 14.00 mandag 29. og tirsdag 30. desember
10.00 – 12.00 onsdag 31. desember (Nyttårsaften)

12.12.14 lanseres nye hjemmesider for Gjøvik kommune.
Du finner den på www.gjovik.kommune.no

NYTT FRA LANDBRUKSKONTORET I GJØVIK - Side 2 – Nr. 2/2014 Desember

STOR AKTIVITET PÅ SKOGSVEGSEKTOREN

NY SKOGTAKST I GJØVIK I 2014
Arbeidet med ny skogtakst er i rute.
Flyfotograferingen ble foretatt sommeren 2013, og
markarbeidet er gjennomført i 2014.
Selve takseringsprosjektet omfatter både Gjøvik og
Vestre Toten. Dette vil gi grunnlag for utarbeidelse av
nye digitale skogbruksplaner for skogeierne.
De nye skogbruksplanene vil bli levert skogeierne våren/
sommeren 2015.
Takstarbeidet er satt bort til Mjøsen Skog SA etter
anbudsrunde.

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:
Etter mange år med relativt liten aktivitet på nyanlegg,
opprusting og vedlikehold av skogsveger i Gjøvik, ble
det en betydelig aktivitetsøkning i 2014. Det ble søkt om
statstilskudd til 12 anlegg. Bare 2 anlegg gjelder
nyanlegg. Flere av søknadene omfatter anlegg hvor det
er snakk om investeringer på over 1 million kroner. Ikke
alle anleggene har kommet i gang som planlagt. Dette
skyldes blant annet behov for et grundigere arbeid med
organisering og kostnadsfordeling. Aktiviteten vil
fortsette inn i 2015.
Aktivitetsøkningen kommer som et resultat av et eget
skogsvegprosjekt i regi av Mjøsen skog.
Landbruksseksjonen er en del av styringsgruppen for
prosjektet. Det er også en økende erkjennelse blant
tømmerleverandørene om at vegkvalitet er avgjørende
for å styrke verdikjeden fra stubbe til industri.

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.

TELEFON OG E-POSTLISTE

Postadresse til kommunen er:

GJØVIK KOMMUNE: 61 18 95 00

Gjøvik kommune,
Postboks 630, 2810 GJØVIK

PLAN OG UTBYGGING: 61 18 97 60
Alf Dalby

61 18 98 61 / 905 42 714

alf.dalby@gjovik.kommune.no

Marit Hubak

61 18 97 60

marit.hubak@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

Bjørn Eilert Øveraasen

995 11 963

beo@mjosen.no

Ketil Engen

906 03 298

ke@mjosen.no

Gjøvik Avløserlag SA

E-post: gjovik@leihjelp.no

Jens Klette

61 18 98 70 / 934 39 937

Elise Mæhlum

61 18 98 70 / 928 92 116

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.

