Landbruksnytt– informasjon fra landbrukskontoret i
Vestre Toten - juni 2018

1. Beitebruksplan
Den 11.6.2018 ble ny beitebruksplan vedtatt i Utvalg for teknisk drift og plansaker. Vi er godt
fornøyd med resultatet og det håper vi beitebrukerne også blir. Planen er tredelt: Selve
beitebruksplanen, en handlingsplan og en beredskapsplan. Handlingsplanen skal være et
arbeidsdokument og innspill kan gjøres via beitelaga.
Her finner du de nye planene, under kapittel 3.5
Vi hadde også en fotokonkurranse gående i forbindelse med planen. Vinnerbildet, som her
pryder forsiden, var det Live Johnsrud som tok. Gratulerer, premie kommer i posten!

2.

Fylkesmannen informerer om nytt tilskudd til miljøvennlig
spredning av husdyrgjødsel i RMP for Oppland 2018.

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
Som følge av Jordbruksavtalen 2018-2019 blir det nå mulig å søke på tilskudd i Oppland for
areal der det er brukt nedlegging eller nedfelling som spredemetode om våren eller i
vekstsesongen.
Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Arealet skal høstes
eller beites etter siste spredning i søknadsåret.
Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser faktisk gjødsling
Mer informasjon om det nye tilskuddet finnes her

3. Avlingsskadeerstatning
Det har vært en grådig tørr forsommer og mange kontakter oss med spørsmål om
avlingsskadeerstatning.
Formål med forskrift er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt
forårsaket av klimatiske forhold.
Den som mener at han kan ha rett til å søke erstatning skal gi melding til kommunen
om skade som er oppstått, eller vil kunne oppstå. Melding må gis slik at kommunen
kan foreta befaring og kontrollere arealet hvor skade er oppstått. Melding gis
kommunen så snart som mulig og i god tid før søknadsfristen
Erstatning gis til avling på rot, erstatning beregnes i vekstgrupper, Det gis erstatning
for avlingssvikt ut over 30 % egenandel
Søknadsfristen er 31.10. søknaden leveres elektronisk via ALTINN.
Mer info og dokumenter om erstatning for klimabetingede skader i planteproduksjon,
se www.landbruksdirektoratet.no (tema erstatning landbruk)

4. Sommerstengt
I uke 28 har vi stengt på landbrukskontoret.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt:
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

Ola Langedal (skogbruk)

E-post: ola.langedal@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 61 15 34 42

Med hilsen fra
Landbrukskontoret i Vestre Toten

