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Som sikkert de fleste har fått med seg, vil det bli
endringer i søknadsfrister og søknadsskjemaer for
produksjonstilskuddet i 2017.
Januaromgangen (registreringsdato 1.1.2017 –
søknadsfrist 20.1.2017 - utbetaling juni 2017) går
imidlertid som tidligere – helt vanlig!
Dyretall og avløserutgifter registreres i det
søkesystemet som vi nå etter hvert er blitt vant til. Vi
håper flest mulig søker elektronisk, men vi kan også ta
imot papirskjema ved denne søknadsomgangen. Seinere
på året vil det bli endringer, men dette vil vi komme
tilbake til nærmere den aktuelle/nye søknadsrunden.
Elektronisk søknad - de som trenger hjelp, kan komme
innom kontoret – husk å ta med:
eller lignende for

-tilgang.

KOMMUNAL STIMULERINGSPAKKE TIL
LANDBRUKET
For perioden 2013-2016 var det avsatt 3,5 mil. i
kommunens budsjett til grøfting, nydyrking, kjøp av
melkekvote og andre tiltak. Dette er nå oppbrukt uten
at vi har kunnet innvilge alle søknadene om tilskudd til
nydyrking som har kommet inn.
Disse tilskuddene har hatt en positiv virkning for
landbruket i Gjøvik og det er å håpe at dette videreføres neste år.
Pr. dato er det ikke bestemt hvordan det blir.
Statstilskudd til grøfting blir videreført etter samme
regler som før.
Faktatall for «Stimuleringspakken» 2013-2016:
Innvilget grøftetilskudd kr 701 519 = 1 459 dekar
Nydyrking
kr 1 025 125 = 586 dekar
Kjøp av melkekvote
kr 464 000 = 78 søknader,
961 336 liter melk
Andre tiltak
kr 1037825
= 22 søknader.
Bl.a. sperregjerde Biri, øke dimensjon der bekk går i
rør. Andre tiltak ble politisk behandlet.

LANDBRUKSMELDINGEN FOR GJØVIK KOMMUNE
Landbruksmeldingen er oppdatert og snart klar for å
sendes på høring! Videre prosess vil avhenge av om det
er politisk vilje til å videreføre Stimuleringspakken til
landbruket eller ikke. Blir denne videreført,
gjennomføres det grendemøter for å få med innspill og
prioriteringer for bruk av midlene.
Dersom Stimuleringspakken ikke videreføres, er det
mulig høringen kun blir en «papirøvelse», der vi mottar
skriftlige tilbakemeldinger. Uansett vil meldingen og
høringsinnspill bli behandlet politisk før et endelig
vedtak. Kom gjerne med innspill vedrørende både
prosess og forslag på prioriteringer og innhold i
Landbruksmeldingen!
Audun Bjørnsgard har ansvar for oppdatering og kan
kontaktes for innspill på
e-post: audun.bjornsgard@gjovik.kommune.no

Har du hatt nok lønnsutgifter i år til å få ut
ditt beregnede tilskudd til avløsning? De to
siste lønningene for 2016 har innleveringsfrist innen 7.12. og en ekstra lønnskjøring
med absolutt siste frist tirsdag 20.12.
Ta kontakt, så hjelper vi deg med dette!
Gi oss beskjed om brukerskifte eller endringer på
avløser for 2017. Gårdbrukere som slutter med husdyr i
2016 må huske å søke om sluttutbetaling for avløsertilskudd i januar.
Ellers vil vi ønske alle våre forbindelser en riktig
God Jul og et Godt Nytt År!
Hjemmesida vår er www.leihjelp.no
Du kan kontakte oss på e-post gjovik@leihjelp.no eller
telefon 61 18 98 70

ENDRINGER I GJØVIK RÅDHUS
Som mange av dere allerede har registrert, er det
innført nye rutiner for kundemottak i Gjøvik Rådhus.
Dette betyr at vi ansatte skal komme og hente dere
nede i første etasje. Rutinen oppfattes som lite
effektiv, men nødvendig ut fra hensynet til sikkerhet for
besøkende og ansatte. Samtidig vil det være en
nødvendig rutine når ansatte i Rådhuset skal flyttes til
Øvre Torggate 26, der blir det «åpne kontorlandskap» og
møtemuligheter kun i grunnplan. Denne flyttingen er
planlagt til 15. mars. For å spare dere for venting, ring
gjerne og gjør avtaler i forkant.

GJØDSLINGSPLAN - SPRØYTEJOURNAL
Det vil bli avkortning i produksjonstilskuddet dersom
bruket mangler gjødslingsplan og/eller sprøytejournal.
Om ønskelig kan vi utarbeide gjødslingsplan, men vi er
pålagt å ta et gebyr for dette. En gjødslingsplan skal
bygge på jordanalyser, ikke eldre enn 8 år.

INNOVASJON NORGE
Innovasjon Norge mottar nå søknader om investeringstilskudd for 2017. Søknadsfrist 1.2.2017. Det er levert
inn 4 søknader for 2017 fra Gjøvik kommune så langt.
De som ikke søker produksjonstilskudd er ikke lenger
berettiget å søke. Nyetableringer og kapasitetsøkninger
innen egg, kylling, sau og gris er lavt prioritert, noen
«tradisjonelle» tilleggsnæringer innen hest og hund er
ikke prioritert. Har du utbyggingsplaner og vil søke INmidler, ta kontakt!

ÅPNINGSTIDER I ROMJULA 2016
Gjøvik rådhus er åpent 10.00 – 14.00 fra tirsdag 27. til
og med fredag 30.12.
Vanlige åpningstider fra og med mandag 2. januar 2017.
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NY SKOGBRUKSSJEF

FRIVILLIG VERN I GJØVIK

Ny skogbrukssjef for Gjøvik kommune er Arnt Oluf Eide.
Han har skogfag fra både skogskole og NMBU og en solid
pedagogisk bakgrunn i både teori og praksis.
Eide jobbet før som lektor ved Bjørnsveen ungdomsskole 2002-2016.

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.

PROSJEKT NATURMANGFOLD

ELGFELLING 2016

Det er gjort et
politisk vedtak om å
lage en oppdatering
over
kommunens
naturmangfold.
Asmund Kristiansen
har sagt seg villig til
å hjelpe oss med
dette nå i høst og
våren 2017, så vi har fremdeles gleden av å kunne
høste noen av hans erfaringer!

I år ble det felt 168 elg i Gjøvik. Det vil si at nedgangen
fra de foregående år fortsetter.
Nedgangen reflekterer rettighetshavernes oppfatning
av at elgstammen nå teller færre dyr, og at
avskytingen tilpasses stammen.

TILSKUDD SKOGSBILVEGER

Marginal skattesats:
Egenandel ved investering
u/tilskudd:
Egenandel ved investering
35 % tilskudd:

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

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:




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

31 % 18 %

8%

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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TIL ALLE SOM HAR E-POSTADRESSE: Vi vil at alle skal få Nytt fra Landbrukskontoret raskest mulig.
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