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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Det har ved mange søknadsomganger vært mulig å søke
produksjonstilskudd via internett.
Fra og med søknadsomgangen i januar 2013 skulle alle
søke elektronisk. Det viser seg at utfylling av det
elektroniske skjemaet går veldig greit – når man først har
kommet fram til skjemaet.
er ”flaskehalsen” for mange.
Man kan logge inn via

,

,eller

Sørg i god tid for å ha et gyldig passord (ta kontakt med
regnskapskontor eller bank for å få hjelp om nødvendig).
Det kan søkes om produksjonstilskudd og tilskudd til
avløsning ved ferie og fritid. Søknad om produksjonstilskudd kan sendes tidligst registreringsdatoen 1. januar
og til og med søknadsfristen 20. januar.
Søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid, leveres
sammen med søknad om produksjonstilskudd i januar.
Det lar seg gjøre å sende søknad elektronisk også etter
søknadsfristens utløp og helt fram til 30 dager etter
fristen, men da blir det foretatt en reduksjon i tilskuddet
med kr 1000,- pr virkedag.

FOKUSOMRÅDE FOR KONTROLL 2014 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD
De besetninger som plukkes ut til kontroll i forbindelse
med søknad om produksjonstilskudd i januar 2014, vil
stort sett være de som har såkalte utegangere.
Ammekubesetninger prioriteres først, og noen
sauebesetninger trekkes ut for å innfri kravet om at 5 %
av alle søknader i hver kommune skal kontrolleres. Vi
velger å offentliggjøre fokusområde av følgende grunner:
1)
2)
3)

Få fokus på hvilke krav det stilles for å drive i tråd med
forskriften for utegangere (ammeku/sau).
Kun de som driver etter forskriftene som gjelder
produksjonen(-e) på gården, er i utgangspunktet berettiget
å søke om/få utbetalt produksjonstilskudd.
Samordning av tema i kommunene gir større effekt i media
og er en mer effektiv bruk av ressurser.

For å drive forskriftsmessig og kunne søke om
produksjonstilskudd, må følgende krav være innfridd:
•
•
•
•
•

Dyrene skal ha tilgang på fritt vann. (Bekk er ikke nok)
Alle dyr skal kunne ligge samtidig, på en tørr plass, med
tak og tre vegger.
Egne kalvegjemmer i ammekubesetninger.
Det skal være en sykebinge for hvert påbegynte 25 dyr.
Gjødselhåndteringen må være forskriftsmessig. Talle kan
lagres i haug for nedbryting/omdanning, men må moldes
ned innen 18 timer som annen husdyrgjødsel når
spredning er begynt.

Der det er mangler eller brudd på forskrift, kan hele eller
deler av tilskudd holdes tilbake inntil forholdet er rettet
opp. Alle landbrukskontorene i Gjøvik-regionen
samarbeider med Mattilsynet. Der det avdekkes forhold
som kan være skadelige for dyrehelse, kobles Mattilsynet
inn og tar over oppfølgingen av dyrehelsen.

KOM OG LAG DIN EGEN MILJØPLAN
Miljøplan trinn 1 er et krav til alle gardbrukere for å motta
fullt produksjonstilskudd. Miljøplanen skal være med å
synliggjøre miljøverdier og miljøutfordringer på garden.
Alt skal merkes av på kart og omtales (kort) på skjema.
Gjødslingsplan, sprøytejournal og sjekkliste er en viktig
del av planen og kommer i tillegg.
Norsk Landbruksrådgiving Oppland, arrangerer
miljøplankurs over ca. 3 timer følgende steder:
Mandag 16.des kl. 19.00 – Gjøvik rådhus, møterom Vardal.

For å gjøre litt forberedelser med kart og skjemaer (og
servering), trenger vi påmelding. Vi trenger navn, og alle
gnr. og bnr. som den enkelte driver.
Påmelding til Jostein Skretting tlf. 900 57041
jostein.skretting@lr.no snarest mulig.
Kursavgift kr. 200,- for medlemmer og kr. 400,- for ikkemedlemmer i NLR-Oppland

TILSKUDD TIL GRØFTING 2014
Både statlig og kommunalt
tilskudd
til
grøfting
videreføres neste år, etter
samme regler som i år.
Pr 1.12. i år har 29 søkere
fått innvilget statstilskudd
med kr 447.000 og kommunalt tilskudd med kr 224.000.
Statstilskuddet er ikke formelt klart til utbetaling, men 15
av disse er sendt til utbetaling av kommunalt tilskudd
med kr 68.000.
Gjøvik kommune er tildelt kr 649.000 i statstilskudd og kr
350.000 i kommunalt tilskudd i år. Vi har 14 søknader
under arbeid og regner med at dette blir brukt opp.

TING Å HUSKE PÅ FØR NYTTÅR
FRA GJØVIK AVLØSERLAG
- Gi beskjed om eventuelt eier/brukerskifte.
- Gi beskjed om eventuelt ny avløser.
- Absolutt siste frist for lønnsrapportering for 2013 er
fredag 3/1-2014
- Glem ikke å søke avløsertilskudd selv om du har
avviklet dyreholdet i 2013.
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
VIKTIG: Skriv nøyaktig adresse på brev til oss:
Gjøvik avløserlag, Postboks 631, 2810 GJØVIK

ÅPNINGSTIDER I ROMJULA 2013
10.00 – 14.00 fredag 27. og mandag 30. desember
10.00 – 12.00 Nyttårsaften
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NY SKOGTAKST I GJØVIK I 2014

NEDGANG I ELGBESTANDEN?

Arbeidet med ny skogtakst er i rute. Flyfotograferingen
ble gjennomført sommeren 2013 med godt resultat.
Selve takseringsprosjektet omfatter både Gjøvik og
Vestre Toten.
Takseringen 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
Sommeren 2012 gjennomførte Bioforsk en ny
elgbeitetakst i Gjøvik. Markarbeidet ble gjennomført etter
samme opplegg som i 2007.
Resultatene viser at rogn fortsatt er viktigste beiteplante,
og at beitingen er mer omfattende enn rogna egentlig
tåler. Situasjonen er likevel noe bedre enn i 2007. Dette
skyldes neppe at elgstammen er mindre, men heller at
en litt større del av beitet er flyttet over til bjørk.
Tilgangen på beite har også økt noe på grunn av økt
hogst.
Det anbefales at avskytningen holdes minst på dagens
nivå for å være mest mulig sikker på at elgens kondisjon
ikke svekkes. Nedgang i kondisjon fører ofte til markert
nedgang i slaktevekter. Dette viser resultater også fra
andre deler av landet.
Avskyting av elg de siste åra er: 2010: 235 dyr, 2011:
235 dyr, 2012: 246 dyr og i 2013: 231 dyr.
Avskytingen i 2013 er noe lavere enn foregående år,
men det er ingen dramatiske endringer.

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.

TELEFON OG E-POSTLISTE

Postadresse til kommunen er:

Gjøvik kommune,
Postboks 630, 2810 GJØVIK

GJØVIK KOMMUNE: 61 18 95 00
PLAN OG UTBYGGING: 61 18 97 60
Alf Dalby

61 18 98 61 / 905 42 714

alf.dalby@gjovik.kommune.no

Anne-Grethe Kristiansen

61 18 97 60

anne-grethe.kristiansen@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

Knut Håkon Ouren

995 30 872

kho@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.

Besøk også vår hjemmeside: http://www.div.gjovik.kommune.no/landbruk

