Landbruksnytt– informasjon fra landbrukskontoret i
Vestre Toten - mars 2019

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler)
Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og
redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.
Tema gruppert etter tilskuddssatser:





Tilskudd i % av godkjent kostnad

Biologisk mangfold, istandsetting gamle beiter og kulturminner
Verneverdige bygninger
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter stier, friluftsliv
Forurensingstiltak

50 %
35 %
Inntil 70 %
Inntil 70 %

Fristen for å søke er som i fjor 21. april.
Nå er det enklere å søke digitalt gjennom AGROS. Dette gjelder også for tilskudd til
drenering. Les mer om hvordan du søker her.

Skogbruk
Nå er årets satser for tilskudd til skogkultur i kommunen fastsatt:
Skogkulturtiltak i Vestre Toten kommune

Tilskudd

Ungskogpleie
Avstandsregulering
Markberedning
Grøfterensk (rensk av eksisterende grøfter)
Gjødsling

40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

Skogplanting
Suppleringsplanting
Nyplanting

50 %
80 %

I år økes tilskuddssatsene til ungskogpleie, avstandsregulering, markberedning og grøfterens
i kommunen til 40 %.
Tilskuddene kan søkes samtidig som det søkes om refusjon fra skogfondet til
skogkulturtiltak. For mer informasjon om reglene rundt tilskudd til nyplanting og
suppleringsplanting se her
Husk å plante!
Husk at det er lovpålagt å sørge for tilfredsstillende forynging senest 3 år etter hogst. Det
kan lønne seg å høre med lokal skogbruksleder/entreprenør om det er anbefalt med
markberedning, flaterydding eller andre tiltak før planting.

Ungskogpleie er en god investering
Ungskogpleie er et effektivt tiltak for å øke produksjonen og kvaliteten på tømmeret. Ved å
utføre ungskogpleie når grana er omlag 1,5-2 meter vil tilveksten i skogen øke betydelig.
Noen timer med ryddesaga kan faktisk redusere omløpstida i skogen med mange år, og er
dermed en veldig god investering! Har du et bestand som er kommet litt for langt uten å bli
ryddet, er det bedre å ta det nå, enn å la være.

Bruk skogfond – det lønner seg
De fleste tiltak for å fremme produksjon i skogen kan dekkes med bruk av skogfondet.
Kommunen vil fremheve at bruk av skogfondet gir en betydelig skattefordel og er en svært
gunstig ordning. For mer informasjon om skogfondsordningen, og hva den kan brukes til,
viser vi til landbruksdirektoratets sine sider:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no.
For å se hvor lønnsomt bruk av skogfondet med skattefordel er anbefaler vi å bruke skogkurs
sin «Skogfondskalkulator» http://skogfond.skogkurs.no/#/ . Etter hogst må 4-40 % av
inntekten avsettes til skogfondet. Kalkulatoren er fin å bruke når en skal beregne hvor mye
av inntekten fra hogst som bør avsettes. Her kan en legge inn fremtidige utgifter til planting,
ungskogpleie og andre planlagte investeringer i skogen som kan betales med skogfondet.

Krav til miljøet rundt
Det er mange interesser å ivareta ved hogst. Dette gjelder for eksempel ivaretakelse av
nøkkelbiotoper, hensyn til vassdrag og friluftsliv.
Hogstavfall skal ryddes vekk fra løyper, stier, bekker elver og vann. Funksjonelle kantsoner
mot bekker og vassdrag skal ivaretas etter spesielle kriterier. Ved forynging av barskog skal
det tilstrebes minimum 10 % lauvtre i skogen. For å hindre erosjon og avrenning til vassdrag
er det viktig å utbedre kjøreskader etter hogst så raskt som mulig.
For mer informasjon om miljøkrav og forynging ved hogst viser vi til forskrift om bærekraftig
skogbruk og Norsk PEFC skogstandard. Her fremgår også hvilke krav som gjelder for å ivareta
viktige nøkkelbiotoper i skogen. Ved spørsmål om hogst eller skogkultur kontakt gjerne din
lokale skogbruksleder eller skogansvarlig i kommunen.
I februar kom det en veileder om Kantvegetasjon langs vassdrag fra Norges vassdrags- og
energidirektorat. Veilederen beskriver hvilke muligheter og begrensninger som ligger i
lovverket i forhold til blant annet jord- og skogbruksdrift. Den er kanskje mest rettet mot
forvaltningen, men kan være nyttig hvis man er i tvil om sitt ansvar som grunneier eller
interessert i tema. Veilederen finner du her.

Piggtråd og gjerder
Ifølge «lov om dyrevelferd» § 15 er det ikke tillat å bruke piggtråd for å regulere dyrs
ferdsel.
Mange av piggtrådgjerdene er i dårlig forfatning og er dermed farlige for dyreliv og hunder
som kan gå seg fast eller skade seg stygt. Gjerdene er også til hinder for alminnelig friluftsliv
og ferdsel i utmark.
Vi vil derfor oppfordre grunneiere som fortsatt har gamle piggtrådgjerder eller
piggtrådrester på sine eiendommer til å ta ei økt i løpet av våren/sommeren å fjerne dette.
Vi minner om at gamle nettinggjerder/trådgjerder som ikke blir holdt i stand også er til stor
fare for viltet og skal ryddes opp, eller holdes vedlike der det er gjerdeplikt. Vi viser i den
forbindelse til grannegjerdelova som omhandler gjerdehold.

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

