Landbruksnytt sommer 2022
Vi sender et infoskriv i regi av landbrukskontoret i Vestre Toten kommune i forkant av
sommerferien 2022.
Personalnytt:
Fra 15.08.22 er Kjersti Diesen Løken på plass som ny landbruksrådgiver i Vestre
Toten kommune. Hun skal ha hovedoppgaver innen jordlovs-, konsesjonslovs- og
delingssaker. I tillegg vil hun ta del i tilskuddsforvaltning innen produksjonstilskudd og
regionalt miljøtilskudd og spesielle miljøtiltak i landbruket. Vi ønsker Kjersti
velkommen til oss på landbruk.

Informasjon/Nyheter.
Resultat fra årets jordbruksoppgjør.
I årets jordbruksoppgjør ble avtalepartene enige om å kompensere inntektssvikt i
2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av
produksjonstilskudd i september basert på søknadsopplysningene i oktober 2021 og
mars 2022. Det skal utbetales tilskudd etter arealtall og dyretall. Landbruks- og
matdepartementet vil i løpet av kort tid fastsette eget regelverk for ekstrautbetalingen.
Det er vedtatt at ordningen med strømstøtte skal videreføres, hvilken form og hvor
mye er ikke fastsatt. Landbruksdirektoratet skal komme med mer opplysninger og
detaljer. Sjekk landbruksdirektoratet på nett, https://www.landbruksdirektoratet.no
Tilskudd til drenering, sats pr dekar økes fra kr 2000,- til kr 2500,- for systematisk
grøfting av tidligere drenert jord. Usystematisk grøfting/pr pr løpemeter er økt til kr
38,- pr meter, (max kr 2500,-/daa grøftet areal).
Tilskudd til regionale miljøtiltak 2022. I jordbruksavtalen 2022-2023 er en del av
tildelingen for Innlandet øremerket tiltak som oppfølging av helhetlig tiltaksplan for
Oslofjorden som skal stimulere til avrenningsreduserende tiltak. Tilskudd til
utsatt/ingen jordarbeiding om høsten, vegetasjonssoner, fangvekster og miljøvennlig
spredning av husdyrgjødsel får økte sats.
Økte tilskuddssatser for

Ingen jordarbeiding + kr 25,-/daa
Fangvekst + kr 10,-/daa
Vegetasjonssoner + kr 8,-/m
Miljøvennlig spredning husdyrgjødsel:
+ kr 15,-/daa for nedlegg/nedfelling
+ kr 15,-/daa for rask nedmolding
+ kr 5,-/daa for bruk av tilførselsslange

Legger ved foreløpige satser for tilskudd til regionale miljøtilskudd for 2022.

Satser RMP 2022
foreløpige.pdf

Detaljer og mer informasjon finnes på Statsforvalteren i Innlandet sine hjemmesider,
se lenke:
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalmiljoprogram-for-jordbruket/satser-for-regionale-miljotilskudd-rmp-tiltak-i-2022/

Søknadsfrist:
Søknadsfrister er som tidligere, 15 oktober 2022 er frist for søknad om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og frist for tilskudd til regionale
miljøtilskudd i landbruket.
Søknad om tilskudd til drenering, løpende frist gjennom hele året. Søknaden må
være sendt og tilskudd vedtatt før arbeidet settes i gang.
Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket, søknadsfrist 1. april. Men
kommunen ønsker tilbakemelding om aktuelle søknader allerede på høsten for å
kunne sette opp budsjett/søke tilskuddsmidler for neste år.
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, ingen søknadsfrist men det er
ønskelig å kunne foreta befaring på barmark for å vurdere søknaden. Ta kontakt med
landbrukskontoret og send inn søknad i god tid før arbeidet er tenkt iverksatt. Det kan
bli lang saksbehandlertid fordi søknadene blir sendt på høring, arealstørrelse har
også mye å si (konsekvensutredning mv) på saksbehandlingstiden.

Endring i areal forut for søknad om produksjonstilskudd.
Har du endret arealet på landbrukseiendommen, ved nydyrking, tatt i bruk areal, tatt i
bruk skog til beite eller andre endringer. Ta kontakt med landbrukskontoret og gi oss
beskjed om dette. Dersom kommunen skal få endret arealopplysningene i
jordregisteret og AR-5, (gardskart) må vi få beskjed i løpet av august måned for å få
ajourført endringene. Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post.

Skogkultur
Suppleringsplanting
Vi vil oppfordre alle skogeiere som har plantet skog de senere år om å se godt over
sine plantefelter. Det er rapportert om noe avgang av planter pga. frosttørke i vinter
på enkelte felter. Det kan også være noe avgang av andre årsaker som
gransnutebiller og musegnag.
Er det mye avgang er det lurt å suppleringsplante feltene i tide slik at en sikrer at ny
skog kommer opp. Det er en god tilskuddsordning på supplering hvor det gis inntil
30% tilskudd av medgåtte kostnader. Tilskudd forutsetter et minimums plantetall etter
supplering på ulike boniteter (se under).

Nyplanting
Tilskudd på nyplanting er 60% av medgåtte kostnader for inntil 50 planter pr daa
utover et fastsatt minimumstall pr daa. Tabellen nedenfor viser hvilke intervaller som
utløser tilskudd på ulike boniteter:

Intervaller for tilskudd til planting uten markbereding

Intervaller for tilskudd til planting etter markbereding

Ungskogpleie
Høsten er også en fin tid for å drive med ungskogpleie. Det er en forutsetning for å få
opp ny skog med kvalitetsvirke at ungskogpleie og nødvendig avstandsregulering
utføres noen år etter planting. I de mest frodige områdene kan det være nødvendig
med flere omganger ungskogpleie
Vi oppfordrer derfor alle skogeiere til å se etter om de har ungskogfelter som burde
vært ryddet/avstandsregulert! Tiltaket kan dekkes med skogfond med skattefordel og
gis inntil 30%tilskudd. For de som ikke har tid eller anledning til å utføre jobben selv
er det flere aktører som tar på seg slike oppdrag, herunder Glommen-Mjøsen skog,
Nortømmer og Toten allmenning lodd nr 1. Flere stiller også opp på gratis befaring
for å vurdere behovet.
For tiltakene nevnt over kan du benytte skogfond med skattefordel (tilskudd søkes
samtidig).
Også markberedning og rensk av skogsgrøfter utløser inntil 30% tilskudd og kan
dekkes med skogfond.
Under ligger lenke til standard for ungskogpleie i innlandet samt
Standard for ungskogpleie i Innlandet | Statsforvalteren i Innlandet
Søknadsfrister for 2022:
Vårplanting. 1. september
Høstplanting: 25 november

Andre skogkulturtiltak: 1. desember

Har du spørsmål angående søknad om bruk av skogfond eller tilskuddsordninger ta
gjerne kontakt med oss!!

Hilsen fra oss på landbruk:
Kjersti Diesen Løken, landbruksrådgiver
Yngve Granum Stang, rådgiver skog og utmark
Egil Ulsrud, landbruksrådgiver

