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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Ingen vesentlige endringer i ordningen – søknadsfrist 20.
januar – telledato er 1.1.16. Elektronisk søknad - de som
trenger hjelp, kan komme innom kontoret –
husk å ta med:
eller lignende for

-tilgang.

JORDLEIE
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.
Kommunen skal ha kopi av avtale om jordleie.

KOMMUNAL STIMULERINGSPAKKE TIL
LANDBRUKET 2016
Endelig budsjett er ikke vedtatt, men vi regner med at
den kommunale stimuleringspakken videreføres inn i
2016 også.
Støtte til kjøp av melkekvote vil bli utbetalt så snart
navn og antall liter privat og statlig kvote kjøpt er gjort
tilgjengelig for kommunene.
Grøftetilskudd og tilskudd til nydyrking videreføres, men
mindre etterspørsel etter tilskudd til grøfting gjør at
mer overføres til nydyrking.
Søknadsfrist grøfting er satt til 1. november, slik at
eventuelle ubenyttede kommunale midler kan overføres
til enten nydyrking eller ”annet” innen årets slutt.
Søknad om plan for nydyrking må først være godkjent,
før søknad om tilskudd sendes inn. Komplette søknader
behandles i den rekkefølge de kommer inn.
Det er 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. 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 grøfting og nydyrking. Mer informasjon om
dette får du ved hevendelse til Landbrukskontoret, eller
du kan finne det på www.gjovik.kommune.no

LANDBRUKSMELDINGEN FOR GJØVIK KOMMUNE
skal revideres i 2016. Ta gjerne opp tema til forbedring
av meldingen i relevante lag og foreninger, formell
invitasjon vil komme utpå våren regner vi med, men vi
tar tilbakemeldinger fortløpende!
Som et ledd i revidering av landbruksmeldingen for
Gjøvik kommune, ser vi at det vil være fornuftig å få
laget en beitebruksplan nå. Den skal gi oversikt over
tilgjengelige ressurser, eksisterende kveer og gjerder,
antall beitedyr og eventuell potensiell utnyttingsgrad av
utmark.
Dette vil være et nyttig grunnlag for prioriteringer innen
næringen i en revidert landbruksmelding.

NYTT FRA GJØVIK AVLØSERLAG

Har du hatt nok lønnsutgifter i år til å få
ditt beregnede tilskudd til avløsning?
Lønna som blir overført i januar 2016, vil
høre 2016 til.
Vi kommer til å foreta en ekstra lønnskjøring med
absolutt siste frist mandag 21. desember, for å få med
det siste som må dokumenteres på inneværende år.
Ta kontakt, så hjelper vi deg med dette!
Husk å sende timelister for desember innen 5. januar.
Hjemmesida vår er www.leihjelp.no Du kan kontakte oss
på e-post gjovik@leihjelp.no eller telefon 61 18 98 70

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 avløsertilskudd. Ta kontakt om du er i tvil om utgiftene kan
godkjennes.

GJØDSLINGSPLAN - SPRØYTEJOURNAL
Tilskuddet skal avkortes dersom foretaket ikke fører
journal over plantevernmidler som brukes, med
opplysninger om navn på plantevernmiddelet, tidspunkt
for behandling og dosen som er brukt, samt området og
veksten som plantevernmiddelet ble brukt på. Det
samme gjelder dersom foretaket ikke kan fremlegge
slike journaler for de siste tre årene. Det vil også bli
foretatt avkortning dersom det mangler gjødslingsplan.
Om ønskelig kan vi utarbeide gjødslingsplan, men vi er
pålagt å ta et gebyr for dette. Ta kontakt for pris. En
gjødslingsplan skal bygge på jordanalyser, ikke eldre
enn 8 år. Årets jordanalyser viser låg PH på mange
skifter og det vil da være riktig og lønnsomt å prioritere
kalking i åra som kommer. Ved låge magnesiumtall
anbefales det å bruke magnesiumrik kalk.

ÅPNINGSTIDER I ROMJULA 2014
10.00 – 14.00 mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30.12.
Stengt torsdag 31. desember (Nyttårsaften)
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DET FELLES FÆRRE ELG I GJØVIK

FRIVILLIG VERN I GJØVIK

I 2012 felte jegerne i Gjøvik 235 dyr, i 2013 - 231 dyr, i
2014 - 205 dyr og i 2015 viser statistikken 186 dyr.
Dette betyr at avskytingen har gått ned med ca. 20 % i
gjennomsnitt for hele kommunen.
Nedgangen reflekterer rettighetshavernes oppfatning
av at elgstammen nå teller færre dyr, og at
avskytingen tilpasses stammen.
Elgforvaltningen i Gjøvik kommune er basert på en 5årig bestandsplan godkjent av kommunen. Planen
gjennomføres ved at rettighetshaverne tildeler de
enkelte jaktlag kvoter og følger opp med felles
kontrolltiltak. Den inneholder også mål om bestandsstørrelse, tiltak om aldersbestemmelse og registrering
av tilgjengelig beite, i tillegg til en avskytingsplan.

Det foregår prosesser med formål om frivillig vern av
skog i Gjøvik. Fire områder er under vurdering etter
forslag fra skogeierne selv. Dette er delvis et resultat
av skogtaksten som ble avsluttet 2015. Hensikten er å
ivareta viktige miljøelementer.

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:

SKOGTAKSTEN I GJØVIK ER AVSLUTTET
Arbeidet med ny skogtakst ble avsluttet høsten 2015.
Det hele startet med flyfotografering sommeren 2013
og fortsatte med markarbeid 2014.
Skogtaksten omfattet hele kommunen, og mellom 350
og 400 skogeiere fikk utarbeidet ny skogbruksplan for
sin eiendom. Det ble utarbeidet skogbruksplaner for ca.
86 % av arealet.
Taksten viser en betydelig
økning i stående tømmermasse. Dette til tross for
at hogsten har vært stor
de siste årene. Skogene i
kommunen
viser
stor
økning i tilvekst, de
eksakte
tallene
viser
brutto 249 000 m3/år. Som
en del av taksten ble det
Huldrestry
foretatt en gjennomgang
av miljøregistreringene fra år 2000.
Gjøvik har et betydelig ansvar for lavarten huldrestry.
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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,
Postboks 630, 2810 GJØVIK

GJØVIK KOMMUNE: 61 18 95 00
SAMFUNNSUTVIKLING: 61 18 97 60
Marit Hubak

61 18 97 60

marit.hubak@gjovik.kommune.no

Alf Dalby

61 18 98 61 / 905 42 714

alf.dalby@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

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

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.

