Landbruksnytt høsten 2022 – Informasjon fra
landbrukskontoret

Vi er på midlertidig flyttefot.
Vi på landbruk er fra 15.10.2022 og en stund fram i tid, til midten av januar
2023, ikke å treffe på rådhuset.
Rådhuset skal rehabiliteres og dermed vil vi være å treffe i Nysethvegen 3,
legekontoret, i 2 etasje. (rett nedfor kulturbygget). Kart vedlagt. Vi vil også ha
hjemmekontor i denne perioden.
Alt besøk må avtales på telefon eller e-post.
Kart som viser Nysethvegen 3 (merket med «Her finner du oss»)
3816_001.pdf

De som ønsker å låne jordbor og få esker til jordprøver må kontakte Kjersti på tlf 959
20 780 eller Egil på tlf 906 76 634. Når vi ikke er på rådhuset kan det være at vi ikke
har mulighet til å låne ut jordbor på sparket. Ring og avtal på forhånd.

Søknadsfrister og påminnelser:
15. oktober er søknadsfrist for Produksjonstilskudd i jordbruket, (PT) og for
Regionalt miljøtilskudd i jordbruket, (RMP).
15 november er søknadsfrist for organisert beitebruk.
Regionalt miljøtilskudd kan sendes inn etter frist, men da blir tilskuddet redusert med
kr 1000,- pr dag. (inntil 14 dager etter fristen) Dette gjelder også dersom du ønsker å
gjøre endringer (må meldes til kommune). Hvis du ønsker å trekke et tiltak/fjerne i
søknaden du har søkt om, må du sende oss et oppdatert kart over arealet du ønsker
fjernet.
Husk at alle tiltak skal kartfestes. Søknadsskjema og registrering må skje via Altinn.
Altinn - Søknad om regionalt miljøtilskudd

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) - Landbruksdirektoratet

Produksjonstilskuddssøknad kan sendes inn etter frist, men da blir tilskuddet redusert
med kr 1000,- pr dag. (inntil 14 dager etter frist). Dette gjelder også om du ønsker å
gjøre endringer i de opplysningene du har gitt i søknadsskjema.
Det blir avkortet i tilskuddet dersom du søker areal- og kulturlandskapstilskudd
på soner som er satt av for pollinerende insekt, grasdekte kantsoner, grasdekte
vannveier og grasstriper i åker. Disse arealene er ikke tilskuddsberettiget i
produksjonstilskudd, får tilskudd via RMP.
Søknadsskjema og registrering må skje via Altinn.
Altinn - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - søkeveiledning - Landbruksdirektoratet

Tilskudd til drenering, vi har godt med tilskuddsmidler. Det gis kr 2500,- pr dekar for
systematisk grøfting og kr 38,- pr løpemeter ved usystematisk grøfting begrenset
oppad til kr 2500,- pr dekar. Søknad med kart via Altinn.

Floghavre og transport av korn og halm.
Korn og halmtransport om høsten. Vi minner på at det er forbudt å spre floghavre. De
som transporterer korn og halm skal sikre at transport ikke medfører spredning av
floghavre. Ber om at transporten skjer uten å spre uønskede arter og særlig med
tanke på floghavre og de som driver såkorndyrking. Mattilsynet er tilsynsmyndighet
og de som kan fatte enkeltvedtak. Kommunen ber om at regelverk og forskrift følges
og at all transport sikres mot spredning av floghavre.

Skogbruk:
Søknadsfrister for skogordningene.
Høstplanting: 25. november
Andre skogkulturtiltak: 1. desember
Frist for å søke tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og senere
hendelser vinteren 2021/2022 er 1. november.
Les mer om ordningen, hvilke kriterier som gjelder her: Tilskudd til opprydding av vindfall
etter storm og tilsvarende hendelser - Landbruksdirektoratet

Kontaktinformasjon:
Egil Ulsrud, landbruksrådgiver
egil.ulsrud@vestre-toten.kommune.no
mobil 90676634

Kjersti Diesen Løken, landbruksrådgiver
kjersti.diesen.loken@vestre-toten.kommune.no
mobil 95920780

Yngve Granum Stang, rådgiver skog og utmark
Yngve.granum-stang@vestre-toten.kommune.no
mobil 90209059

