Landbruksnytt– informasjon fra landbrukskontoret i
Vestre Toten – februar 2020

Avløpsslam
Distributør av avløpsslam har gjennom vinteren vært offensive med å få opprettet avtaler
med gårdbrukere her i kommunen, om å ta imot avløpslam. Vi har registrert at det har vært
en del skepsis rundt dette, særlig med tanke på Einafjorden som drikkevannskilde. Det er
forståelig at folk vil ta vare på Einafjorden på best mulig måte, det skal vi alle jobbe for.
Avløpsslam er et lovlig produkt hvor bruken reguleres gjennom gjødselvareforskriften og til
dels avfallsforskriften. Det er mottakers ansvar å tilse at bruken av produktet er i henhold til
regelverk med forsvarlig mellomlagring og spredning. For å motta slam skal det meldes til
kommunen to uker i forveien og kommunen skal tilse at mottaker tar dette ansvaret.
Vi har lagt ut litt informasjon om hvilke krav som stilles og hva en slik melding til kommunen
skal inneholde. Her finner du også lenker til generell informasjon om avløpsslam:
2.11 Avløpsslam som gjødsel

Nydyrking
Vi merker stor økning i interesse for nydyrking. Det er bra, med tanke på nasjonale mål om
økt matproduksjon. Samtidig må noe velges bort når man velger å bryte nytt land, naturen
er også viktig og kommunen styres etter en grønn plattform. Det er mange hensyn som skal
avveies i en nydyrkingssak, derfor kan det ikke forventes svar før alle forhold er belyst. Søk i
god tid i forveien!
•

Husk at skogbruksloven gjelder fram til det foreligger tillatelse til nydyrking. Du har
ikke anledning til å hogge i MIS-figurer, livsløpstrær, kantvegetasjon eller ungskog før
tillatelse er gitt.

•

Ved nydyrkningsfelt på over 50 daa eller områder hvor det er åpenbare andre hensyn
som trenger å belyses godt, kreves det at det utarbeides en KU
(konsekvensutredning). Krav til innhold i en KU kan variere, men ofte trengs det
miljøfaglig kompetanse som kan beskrive hvilke hensyn til omgivelsene som bør tas,
eller hydroteknisk kompetanse for å se hvordan drenering påvirker
naboeiendommer:

2.3 Nydyrking

Tilskudd til tiltak i beiteområder
Fra 1.1.2020 ble ordningen med tilskudd til tiltak i beiteområder overført fra Fylkesmannen
til kommunene. Tilskuddet gis som tidligere til beitelag og andre former for organisert
samarbeid der det drives næringsmessig beitebruk. For en oversikt over hvilke tiltak ditt
beitelag kan søke støtte til kan du lese mer på våre nettsider:
4.6 Tilskudd til tiltak i beiteområder

I fjor ble vi med på Østre Toten kommunes prosjekt for kultur, opplevelse og mat- KOM.
Prosjektet har til hensikt å skape nettverk for mat- og kulturtilbydere og fremme Toten,
Gjøvik og Land som matregion og reiselivsmål. Prosjektet ledes av Marianne Bøe og skal
vare i 2 år. En gang før påske skal vi prøve oss med en pop-up gårdsbutikk på Amfi-senteret
på Raufoss. Vi tror det kan bli et artig tiltak. Hvis du har et produkt i gårdsbutikk-segmentet,
og har lys å prøve deg på salg, er det bare å ta kontakt. Enten kan du låne egen salgsbod eller
levere varene til en felles-bod. Se vedlagt invitasjon.

Kommende søknadsfrister:
Ordning
Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og
fritid.
• Utbetaling fra fjorårets søknad
• Søknad for 2020, del 1

Dato

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket

1.4.2020

Uke 8
15.3.2020

-Nytt for i år er at søker ikke må ha registrert foretak. Det holder at
du er eier av landbrukseiendom med tilskuddsberettiget
landbruksproduksjon.
Tilskudd til tiltak i beiteområder

1.4.2020

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret:

Egil Ulsrud (landbruk):

E-post: egil.ulsrud@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 61 15 34 43

Anders Kvaløy Olsen (landbruk) E-post: anders.olsen@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 61 15 34 58
Yngve Granum Stang (skog, vilt, utmark)
E-post: yngve.granum-stang@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 90 20 90 59

Med hilsen fra
Landbrukskontoret i Vestre Toten

