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Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
Leder
Marie Skavnes

Tlf. 61 10 41 16 / 911 58 452

Jordbruk
Linda Hovde Nordås
Ann Guro Kjernli
Robert Smelien
Karen Saksum
Geir H. Vedum

Tlf. 61 10 40 41 / 970 07 232
Tlf. 61 10 40 89 / 902 05 185
Tlf. 61 10 40 03 / 414 93 768
Tlf. 61 10 40 25
Tlf. 61 10 40 29 / 977 05 693

Skog og utmark
Arnt S. Høstmælingen
Gunnar Håkenstad
Anette Ludahl
Sigbjørn Strand

Tlf. 61 10 40 62 / 482 36 184
Tlf. 61 10 40 46
Tlf. 61 10 40 45 / 922 11 228
Tlf. 61 10 40 24 / 480 32 174

Sentralbord

Tlf. 612 24 400

Landbrukskontoret har 10 ansatte fordelt på 8,9 årsverk.
Vi har en bred portefølje av oppgaver og er stolte av et
aktivt landbruk i regionen! Utviklingsarbeid tas inn som
en fast del av driften fra 2020.

Nyansatte
Sommeren 2019 tiltrådte Marie Skavnes som ny leder.
Marie kommer fra Vestnes, men har bodd i SørGudbrandsdalen siden 2003. Hun er utdannet veterinær
og har en bred bakgrunn fra ulike jobber i landbruket;
dyrlegepraksis, beitebruksprosjekt hos Fylkesmannen,
rådgivning i TINE og inspektør i Mattilsynet.

Du finner også oversikten på våre nettsider
www.gausdal.kommune.no
www.oyer.kommune.no
www.lillehammer.kommune.no

Ønsker du info på e-post?
Send en e-post til
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

Linda Hovde Nordås startet hos oss i 100 % stilling som
jordbruksrådgiver 1. januar. Linda kommer fra Mosjøen
og er utdannet innen landbruk og naturforvaltning. Hun
har jobbet hos Fylkesmannen i både Oppland og Hedmark, og har erfaring innen forvaltningen.
Robert Smelien startet hos oss i 60 % stilling som jordbruksrådgiver 1. januar. Han kommer fra Gausdal og har
bachelor i agronomi. I tillegg har han fylkesverv i Oppland BU og har i tillegg god erfaring fra avløseryrket.
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Produsentnummer og dyreholdsid

Regionreformen har medført at kommunene i Innlandet har fått nye kommunenummer. Dette har ført til at
alle har fått nytt produsentnummer.
Ditt produsentnummer finner du på
https://produsentnummer.prodreg.no
el. ved henvendelse landbrukskontoret.

Elektronisk søknad

Starter du virksomhet og trenger produsentnummer, ta kontakt med
Landbrukskontoret.

På neste side finnes da alle ordningene. Når en har
valgt ønsket ordning sendes en videre til innlogging via www.altinn.no

Mattilsynet har tildelt alle storfeprodusenter dyreholdsid. Alle storfe født
etter 1. januar 2020 skal merkes med
øremerker med dyreholdsid. Alle som
har storfe har fått melding fra Mattilsynet om sitt dyreholdsid. Dyreholdsid
finner du også i Mattilsynets skjematjenester på nett,
evt. kontakt Mattilsynet tlf 22 40 00 00.

Etter innlogging sendes en over i aktuelt elektronisk skjema.

Tilgang til elektroniske skjema for en rekke tilskuddsordninger finnes på
www.landbruksdirektoratet.no
Velg Alle direktoratets digitale tjenester

Følgende ordninger finnes der:
Tilskudd til avløsning ved sjukdom
Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Erstatning for avlingssvikt
Naturskadeerstatning
Leie av mjølkekvote
Endring av kontonummer
Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd
Krav om utbetaling av skogfond
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

LRV- Lillehammer-regionen Vekst

Lillehammer-regionen Vekst er felles næringsavdeling
for Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner. Avdelingen har 7 ansatte som har som fokus å bidra til å utvikle eksisterende næringsliv og til at ny virksomhet
oppstår. Landbruk er en viktig del av næringslivet i regionen, og spesielt tilknytningen og den gjensidige avhengigheten til reiselivet er viktig. Mange i landbruket
jobber i og for reiselivet, driver en turistbedrift på egen
gard eller produserer lokalmat som turister og hyttefolk kjøper.

Bare digital post fra kommunen til
virksomheter

Gausdal kommune, som Landbrukskontoret er tilknyttet, bruker meldingsformidleren SvarUt ved digitale forsendelser. Tidligere har virksomheter som ikke
har opprettet en digital postkasse eller ikke har åpnet
sin mottatt post i Altinn innen 40 timer fått papirdokumentet ettersendt. Fra 1.2.20 ble dette endret slik at
virksomheter ikke vil få dokumenter videresendt i papirform til sin postkasse.

Det skal i 2020 utvikles en ny næringsplan for regionen samtidig
som landbruksplanen skal revideres. Her vil bærekraft være sentralt. I denne sammenheng vil vi
se på de mulighetene som ligger i
landbruket alene og i sammenheng med andre næringer. Vi vil i
løpet av 2020 fokusere på gründere i reiselivet, og her
ligger det store muligheter for landbruket. Vi trenger
flere opplevelser og tilbud til våre besøkende.

Virksomheter får fra februar forsendelser fra Gausdal
kommune i Altinn, med beskjed om at "Dokumentene
sendes kun elektronisk og vil ikke bli ettersendt som
brevpost". De får også en automatisk påminnelse etter
en uke hvis forsendelsen ikke åpnes i Altinn. Virksomheter kan ikke reservere seg fra å motta post digitalt
fra det offentlige (ifølge eForvaltningsforskriften § 9)

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan for landbruk vil bli rullert i 2020. Det
vil i planarbeidet bli et utvidet fokus på bærekraftig
matproduksjon og nye krav til å redusere klimautslippene fra landbruket. Faglagene og en politisk oppnevnt
arbeidsgruppe vil bidra med innspill i løpet av utredningsprosessen. Innspill til planarbeidet kan gis på epost til landbrukskontoret@gausdal.kommune.no eller
som høringsuttalelser når planforslag legges ut til
offentlig ettersyn.

Sjekk hva du har registrert på din virksomhet i Altinn.
Altinn benytter kontaktinformasjon som er registrert
på din virksomhet for å varsle om at du har fått digital
post. Det er viktig at du har registrert riktig informasjon
i Altinn.
Dette gjelder kun brev til virksomheter, ikke privatpersoner.
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Produksjonstilskudd

Miljøkrav
Miljøkravene er vilkår for å få areal- og kulturlandskapstilskudd. Dette betyr blant annet at dersom det
utføres inngrep som forringer kulturlandskapet, kan det
ikke utbetales areal- og kulturlandskapstilskudd, dersom dette ikke er godkjent på forhånd. Er du usikker på
om planlagt tiltak er i henhold til regelverket, ta kontakt med landbrukskontoret!

Søknadsfristene for produksjonstilskudd er 15. mars og
15. oktober, med telledato 1. mars og 1. oktober. Da
åpnes også systemet for innsending av søknad. I mars
er det bare dyr som skal føres opp. En kan levere søknad inntil 14 dager etter søknadsfristen, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kr for hver dag
fristen er overskredet.
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres
etter 15. oktober, og innen 10. januar bl.a. avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember, dyr
sanka fra utmarksbeite etter 15.okt. og livdyr av gris,
kylling og kalkun solgt mellom 15. oktober og
31. desember.

Eksempler på slike inngrep kan være:
-Oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark
-Fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser
-Oppdyrking eller fjerning av ferdselsårer
-Planering av jordbruksarealer under 1 daa
-Kanalisering og lukking av elver, bekker og grøfter
-Sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer, med
mindre dette er et ledd i skjøtselen av kulturlandskapet.

Dyr
- Det er dyr som kan telles på telledato
1.3. og/el. 1.10. som skal føres inn i
søknaden.
- For kyr er det et tilleggskrav om at mjølkekyr og ammekyr skal ha kalva siste 15 måneder. Dersom det er
lengre siden siste kalving skal kyr føres i rubrikken
‘Øvrige storfe’.
- Dyretelling for sau og lam er bare i mars.

Det er krav om en vegetasjonssone på minst 2 meter
mot vassdrag. Denne sona kan ikke jordarbeides, og
heller ikke gjødsles eller sprøytes med plantevernmidler. Sonen kan høstes eller
beites.

- Foretaket er selv ansvarlig for at alle opplysninger
fylles inn korrekt.

Konsekvensene av disse bruddene er veldig store, da hele
areal- og kulturlandskapstilskuddet kan falle bort. Landbrukskontoret anbefaler på
det sterkeste at regelverket
følges.

Tilskudd til dyr på utmarksbeite
Noen søker utmarksbeitetilskudd til dyr som går på
større inngjerda egne utmarksarealer/skogsarealer.
(Gjelder ikke fellesbeitene). Primært er dette et tilskudd for å kompensere for merarbeid med tilsyn og
sanking i utmarka.
Det vil i løpet av våren komme mer informasjon om
forvaltningen av tilskuddet.
Areal
- Det kan bare søkes på de arealene man har disponert
og drevet aktivt. Det er arealet som er i drift, ikke totalarealet i gardskartet som kan omsøkes.
- Merk at areal fra landbruksregisteret er totalarealet
for landbrukseiendommen. Dersom deler av jordbruksarealene er bortleid, må dette trekkes fra arealet som
oppgis på eiendommen.
- Markslag og areal finnes på Gardskartet hos NIBIO.
Det er link til gardskartet fra søknadsskjemaet.
Dersom det er søkt på mer areal enn det som er oppgitt i landbruksregisteret, kommer det en varselmelding. Dette gjelder også om det er flere som søker på
samme eiendom. Da er det det foretaket som overskrider totalarealet som får meldingen.
Vi oppfordrer til at dette løses med de andre foretakene før søknad sendes inn, ev. i retteperioden.
- Husk å fordele alt disponert areal på ulike vekster.
- Er deler av arealet ikke høstet, skal arealet føres i rubrikken for ‘Ute av drift’ det året.

Brudd på annet regelverk knyttet til
jordbruksvirksomheten

Brudd på f.eks. dyrevelferdsloven, forskrift om nydyrking eller forskrift om gjødselvarer av organisk opphav
kan medføre avkorting av produksjonstilskudd. Dette
betyr at dersom det f.eks. nydyrkes uten godkjenningsvedtak av kommunen, spres husdyrgjødsel utenom de
tillatte periodene eller det ikke er tilstrekkelig spredeareal, kan det medføre avkorting av produksjonstilskudd.

Gjødslingsplan

En godkjent gjødslingsplan skal omfatte kart og oversikt over skiftene, jordprøver kan max. være 8 år gamle, oversikt over beholdningen av husdyrgjødsel, årets
vekst, forventet avling og årets gjødslingsbehov.
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Tilskuddsutbetaling

Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i
vekstsesongen

Det sendes ut tilskuddsbrev i Altinn når det utbetales
produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd. Tilskuddsbrevet viser hvor mye som er utbetalt, og hva
som er lagt til grunn for utbetalingen. Det er viktig at
tilskuddsbrevene leses nøye. Fristen for å klage på tilskuddet er 3 uker etter at brevet ble mottatt i innboksen i AltInn.

Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og
biorest om våren eller i vekstsesongen på etablert eng.
Tilskudd kan bare gis dersom all husdyrgjødsel som
foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen.

Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel

Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og
biorest ved nedfelling eller nedlegging i åpen åker og
voksende kultur. Husdyrgjødsel som er spredt i åpen
åker må moldes ned innen to timer.
Areal som må pløyes om høsten kan ikke omsøkes for
dette tilskuddet.

Arealer/gardskart

Gardskartet er grunnlag for tilskuddsutmålingen. Ulike
markslag sjekket mot landbruksregisteret, som blir
oppdatert fra gardskart. Det er viktig at en sjekker
gardskartet for de arealene en disponerer når en skal
søke produksjonstilskudd. Meld fra om evt. feil på
gardskartet så tidlig som mulig, og senest 1. juni.

Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding

Dersom det ønskes å føre opp nye innmarksbeiter på
søknad om produksjonstilskudd, må disse være godkjent av kommunen først. Dette må meldes til landbrukskontoret innen 1. juni, for at vi skal kunne garantere at endringene blir klare til søknad om produksjonstilskudd på høsten.

Det kan gis tilskudd for nedmolding av husdyrgjødsel
og biorest ved harving eller pløying innen to timer
etter overflatespredning. Tidspunkt for nedmolding
skal skrives ned i skiftenoteringene.
Areal som må pløyes om høsten kan ikke omsøkes for
dette tilskuddet.

Ferdig oppdyrket areal må godkjennes før det kan omsøkes for arealtilskudd. Det kreves at arealet må være
høstet ved slått el.beite for å kunne omsøkes for tilskudd. Frist for å
melde inn nydyrket areal er
1.august.

Spredning av husdyrgjødsel med tilførselslange

Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og
biorest med tilførselsslange som et tillegg til tilskudd
for de andre ordningene for miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel.
Foretaket må kunne dokumentere bruk av tilførselsslange.
Det gis ikke tilskudd for breispredning med slangespreder.

Regionalt miljøtilskudd

Det ble innført nytt regionalt miljøprogram for Innlandet fra 2019. Dette er noen av endringene:

Bratt areal

Tilskudd til Kulturhistoriske områder

Arealet må høstes/beites. Bratt innmarksbeite blir med
i kartet, men hentes ikke til søknadsskjemaet. Det gis
ikke tilskudd til bratt innmarksbeite i Innlandet.

(tidligere skjøtsel av setervoller og dyrkingsfelt)
Det gis tilskudd til maksimalt 20 daa
*Pr. seter, eller
*Pr. seter og dyrkingsfelt i kombinasjon,
*eller samlet for dyrkingsfelt som en
landbrukseiendom har eiendoms- eller bruksrett til
Det kan kun søkes tilskudd til ett av alternativene.

Tiltaket gjelder i vår region for innmarksbeite innenfor
kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd. For å se
om et areal ligger innenfor dette området må kartlaget
«verdifulle kulturlandskap» aktiveres i kartsøknaden.

Tilskudd til drift av seter

Viktig!

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark

Produksjonsperioden skal være minst 6 uker. Søker må
fylle inn antall deltakere, også for enkeltseter.
Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
Felles vilkår for alle ordningene:
Arealet skal høstes ved slått el. beiting etter siste
spredning i søknadsåret. Foretaket skal ha gjødslingsplan som viser sprededato og gjødselmengde spredd
pr. dekar.
Det kan bare gis ett tilskudd pr. areal pr. år. Den som
disponerer arealet søker tilskuddet.
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I 2019 var det usikkerhet rundt mange av ordningene,
og mange foretak søkte feil. Dette ble rettet opp under
søknadsbehandlingen, uten at det ble ilagt avkortinger. Dette gjelder spesielt ordningene miljøvennlig
spredning av husdyrgjødsel, beiting av verdifulle jordbrukslandskap og kulturhistoriske områder.
Det oppfordres til at en setter seg grundig inn i regelverket for ordningene. Fra 2020 vil avkorting for feilopplysninger bli vurdert. Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du er usikker på hva du er berettiget av
tilskudd.

Plantevern

Avløsertilskudd ved sjukdom mv.

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel gjelder all yrkesmessig bruk av plantevernmiddel. Det er et
krav om dokumentert behov for å få autorisasjonsbevis. Beviset gjelder for 10 år og kan fornyes ved behov.
Kurs arrangeres av Norsk Landbruksrådgiving. Mattilsynet har nettbasert kurs for fornying.

Tilskuddsordningen skal fungere som et sikkerhetsnett
når jordbrukeren p.g.a. egen sykdom, barns sykdom,
ved svangerskap, fødsel, adopsjon, omsorgsovertakelse
eller dødsfall, ikke er i stand til å utføre det arbeidet
han/hun vanligvis ville ha gjort for å holde driften i foretaket i gang.

Gnagerbevis

For å få autorisasjon til å kjøpe og bruke gnagermidler
er det et krav at man skal være registrert i autorisasjonsregisteret for plantevernmidler. I tillegg må man
ha dokumentert yrkesmessig behov for å få autorisasjonsbevis. Kurs arrangeres av Norsk Landbruksrådgivning. Beviset gjelder for 10 år.

* Søker må være sykmeldt fra arbeidet på garden, ha
sykt barn, fødselspermisjon el.l.
*Som hovedregel stilles det ikke lenger krav til nivået
på næringsinntekten til innehavere av ENK
*Deltakere i ANS og DA, og ektefeller til innehavere av
ENK, må ha gjennomsnittlig næringsinntekt på ½ G de
siste to år, men det finnes adgang til dispensasjon for
nyetablerte
*Utgiftene skal gjelde utført avløsning og må dokumenteres
*Søker må være under 70 år
*Avløser må være 15 år eller eldre
*Avløser kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket eller
være gift/samboer med den avløste
*Det gis kun ett tilskudd pr. person i samme periode,
likeledes kun ett tilskudd pr. foretak i samme periode

Sprøytejournal

Alle foretak som søker produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd, og
som benytter plantevernmidler skal
føre sprøytejournal. Dette gjelder både om du sprøyter selv eller leier inn andre til å gjøre
det. Sprøytejournalen skal inneholde: navn på plantevernmiddel, tidspunkt for behandling, dose, område
som er behandlet, hvilken vekst som er behandlet. Det
er den som utfører sprøytearbeidet som skal føre journalen, det gjelder også ved bruk av innleid utøver. Journalen skal oppbevares i minst 3 år av den som disponerer jorda som er sprøytet.

Maksimal dagsats for ordningen i 2020 er på kr 1670,til dekning av lønnskostnader i søknadsperioden.

Spredning av husdyrgjødsel etter 1.9.

Maksimal dagsats forutsetter at brukeren har kr 30.001
el. mer i referansesum for avløsertilskudd i forbindelse med ferie og fritid. Det er produksjonen første dag
av søknadsperioden som skal ligge til
grunn for satsen. Lønn fra arbeid
som ikke er tilknyttet foretaket trekkes fra dagsatsen, likeledes for brukere som mottar sykepenger fra næringsinntekten.

Kommunen kan etter søknad innvilge dispensasjon for
fristen for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding
etter 1.9. Det er et krav i forskrift om gjødselvarer av
organisk opphav at arealet da skal være høstet ved
slått eller beite etter siste spredning. Det innvilges kun
dispensasjon til spredning uten nedmolding på arealer
med raigras etter 1.9. Frist for spredning av husdyrgjødsel med nedmolding innen 18 timer er 1.11.

Plastprosjektet 2020

I 2019 var det en felles opprydningsaksjon der det var
fokus på rundballer og rundballeplast på ville veier. Det
skal også i 2020 foregå en felles opprydningsaksjon i
Gudbrandsdalen (med tilhørende vassdrag). Siden kun
21 % av plastemballasjen fra husholdningen blir gjenvunnet, vil derfor årets plastprosjekt ikke bare ha fokus
på landbruksplast. Det er Skåppå Kunnskapspark som
er ansvarlig koordinator for prosjektet. Mere informasjon vil komme utover våren.

Søknaden sendes inn elektronisk via Altinn. Søknadsfristen er ett år etter siste dag det søkes tilskudd for.
Tilskuddet kan ikke overføres til privat bankkonto, det
vil si at det er foretakets kontonummer som må oppgis
i søknaden.

Tidligpensjon

Jordbrukere som har fylt 62 år, og har vært aktive jordbrukere i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Det settes
krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. En forutsetning er at eiendommen må være overdratt til ny
eier. Søknad sendes Fylkesmannen i Innlandet sammen
med nødvendig dokumentasjon. Informasjon om ordningen finnes på Landbruksdirektoratets nettsider.

Avløserkurs

For å opprettholde en god rekrutering inn i landbruks-

næringa planlegges det kurs for opplæring av avløsere
høsten 2020. Kurset vil være for alle som ønsker å lære
mer om landbruk og dyrestell. Mere info om kurset vil
komme etter hvert.
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SMIL-midler
Tiltaksstrategien for SMIL-midler er revidert. Ny strategi finnes på landbrukskontorets nettsider.
Vi nevner noen tiltak som det kan søkes midler til:
enkle driftstiltak på setre med mjølkeproduksjon,
istandsetting av verneverdige bygninger, bygging av
fangdammer, bygging av tak over utvendige gjødsellager, bekjemping av svartelista arter i fellesprosjekt for
berørte områder, kartlegging av biologisk verdifull innmark, rydding av gammel kulturmark, istandsetting av
kulturminner, rydding av stier i jordbrukets kulturlandskap m.m.
Søknadsfrist 15.mars. Søknad med vedlegg sendes
elektronisk på www.landbruksdirektoratet.no

Kulturminnefondet

Kulturminnefondet tildeler tilskudd til bevaring av kulturminner. Tiltak som støttes er boplasser, hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og kulturlandskap.
Søknader behandles fortløpende, det er ingen søknadsfrist. For mer info se www.kulturminnefondet.no

IBU-midler

Det er løpende behandling av søknader om midler
både til tradisjonelt landbruk og bygdenæring. Søknad
med vedlegg sendes via www.innovasjonnorge.no
Prioriterte tiltak ved bruk av landbruksmidlene i Innlandet fylke er som følger:

Tradisjonelt landbruk

1a) Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. Omfatter også
gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. Modernisering av små og mellomstore melkeproduksjonsbruk
og ombygging fra bås- til løsdrift, vil bli prioritert fremfor større utvidelser innen melkeproduksjon eller nyetableringer og større utvidelser innen ammeku.
1b) All økologisk produksjon. På grunn av markedssituasjonen gis det ikke tilskudd til utvidelser eller nyetablering på egg, svin, kylling og kalkun.
2) Planteproduksjon for salg.
3) Kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner
*Det kan kun gis støtte til faste installasjoner.
Vanningsvogn og annet flyttbart overflateutstyr kan
ikke inngå i støttegrunnlaget.
Ikke prioriterte tiltak/områder:Det vil ikke bli gitt tilskudd til utvidelser eller nyetablering på egg, svin, kylling og kalkun på grunn av markedssituasjonen. Reinvestering i/utskifting av melkerobot er ikke prioritert.

Bygdenæring

Det er et ønske om å stimulere til nyskapende og gode
prosjekter. Det er derfor ingen tydelig prioritering av

midler til landbruksbaserte næringer. Det er imidlertid
nasjonal oppmerksomhet og forventninger innen områdene lokalmat, landbruksbasert reiseliv, «Inn på tu
net», bioenergi og bruk av tre.
Ikke prioriterte tiltak/områder er prosjekter innenfor
golf, trav og ridesenter.

Prosjekt Radiobjøller på
lam i Øyer-fjellet

På bakgrunn av store lammetap i
indre deler av Øyer-fjellet, ble det
i 2019 søkt FKT-midler til et toårig prosjekt for å kunne
merke lam med radiobjøller. Dette for å dokumentere
årsakene til tap av lam på beite.
Prosjektet ledes av ei gruppe med representanter fra
beitelaget, besetningseierne, Norske kadaverhunder,
gjeterne, Oppland radiobjøllelag og landbrukskontoret.
Tre besetninger fikk 100 radiobjøller hver til merking av
utvalgte lam. Bjøllene var festa til klaver med strikk.
Alle lamma ble veid og snyltrebehandla før slipp.
Deler av beiteområdene til to av disse besetningene
har dårlig mobildekning. Dette medførte at mange lam
var utenfor dekningsområdet gjennom sesongen.

De dokumenterte rovviltskadene viste at det var jerv
som var skadegjører i området. Ett prosjektlam og ett
anna lam ble dokumentert tatt av jerv.
Prosjektlamma hadde like god tilvekst som de øvrige
lamma.
I andre prosjektår blir en besetning til med i prosjektet.
Nå vil det bli satt opp to mobile basestasjoner på sentrale plasser i beiteområdene. Disse vil bedre dekningen
for prosjektbesetningene og forhåpentligvis gi flere
resultater i prosjektet.

Håndtering av landbruksplast- tenk enkelt

Rundballer er ofte benyttet til å konservere grovfôret
gjennom vinteren. Derfor blir det også store mengder
landbruksplast som skal håndteres på en forsvarlig måte. Store hauger med plast fra flere sesonger er ikke et
pent syn, samt at det kan være en forurensningskilde.
Et system der man slipper store hauger med landbruksplast, vil være gunstig for alle parter. Her gjelder det å
tenke enkelt for å gjøre det lettest mulig i en ellers
stressende hverdag. For eksempel kan et storsekkstativ
og en Europall være til god hjelp for å få samlet og
komprimert plasten. Dette forutsettes av at plasten
legges oppi stativet med det samme man har tatt den
av rundballen. Ei plastpresse gjør samme nytten men er
dog dyrere ved investering. Får man komprimert plasten er den mere håndterbar og krever ikke like mye
lagringsplass.
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Nydyrking

Kantsoner er viktige

Ifølge nydyrkingsforskriften er det ingen
nedre arealgrense, slik at alle former for
bearbeiding/graving av urørt markoverflate regnes som nydyrking. Fjerning av
stubber regnes i utgangspunktet som ordinær nydyrking, og skal derfor omsøkes.

Det finnes flere typer kantsoner. Eksempelvis mot
bekk, langs et jorde eller mellom to jorder. Ei kantsone
er et viktig element i kulturlandskapet og kan inneha
viktige funksjoner som å redusere avrenning til vassdrag og være levested, fødesøk, skjul og spredningsvei
for planter og dyr. Ulike regelverk har ulike krav til
bredden på kantsona. Det som er felles for kantsoner
er at de kan skjøttes. Det kan bl.a. fjernes trær som
henger utover jordet og ellers tynne vegetasjon i sona.
Men det er ikke tillatt å fjerne all vegetasjon i kantsona,
et naturlig vegetasjonsbelte skal bestå. Fjernes det
stubber fra kantsona ansees det som nydyrking og skal
omsøkes.

Søker må ha mottatt skriftlig vedtak fra kommunen før
dyrking kan iverksettes. Det vil bl.a. settes vilkår om
kantsone mot vassdrag som ikke kan jordarbeides/
graves i. Dyrkingen må ferdigstilles innen 5 år. Ferdig
oppdyrket areal skal godkjennes av kommunen. Frist
for å melde inn nydyrket areal er 1. august.

Søknad sendes på skjema LDIR-0160 som lastes ned fra
www.landbruksdirektoratet.no

Tilskudd til drenering

Tilskudd til drenering er kr 2.000 pr. daa ved systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved annen
grøfting gis det kr 30 pr løpemeter, begrenset oppad til
kr 2.000 per dekar berørt areal. Det kan kun gis tilskudd til areal som er tidligere drenert, dvs. ikke ifm
nydyrking. Tilskudd kan ikke gis der tiltaket er påbegynt
før tilskudd er innvilget. Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Det gis 3 års arbeidsfrist.

Med søknaden vedlegges:
*Nabovarsel fra nærliggende eiendommer
*Egnet kart med følgende inntegninger:
-Det planlagte dyrkingsarealet
-Atkomst
-Plassering av deponi for stubber og steiner
-Grov skisse av drensgrøfter
Behandlingstid er minimum 10 uker.
Alle befaringer skjer på barmark.

Søknaden skal inneholde plan for drenering, miljøvurdering, kostnadsoverslag og grøftekart i hensiktsmessig
målestokk. For større tiltak anbefales det å påkalle dreneringsfaglig kompetanse for utarbeidelse av plan og
kostnadsoverslag.

Jordprøvetaking og gjødslingsplanlegging

Jordprøver er grunnlaget for utarbeidelse av ny gjødslingsplan før hver vekstsesong. Jordprøver bør tas hvert
5. - 8 år. Det skal minimum rekvireres analyser for pH,
fosfor, kalium, glødetap, eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.
Jordprøveutstyr kan lånes av NLR dersom du er medlem der. Er du ikke det, kan du ta kontakt med landbrukskontoret (gjelder for kommunene Gausdal og Lillehammer) for lån av utstyr for jordprøvetaking. I Øyer
kan jordprøveutstyr lånes hos Snøhetta Regnskap Øyer
AS, tlf 61275650.

Nytt elgmerkeprosjekt

De siste årene har det vært
jobbet med et nytt elgmerkeprosjekt innenfor det som
tidligere var definert som
Dokkfløy elgregion. Det er et
mål at hjorteviltet i størst mulig grad blir forvaltet innenfor
sine årsleveområder. Vi vet at elgen i vår region benytter seg av stor årsleveområder og at elgen har lange
sesongtrekk mellom sommer- og vinterbeiteområdene.

Priser u.mva på gjødslingsplan for 2020:
Bruk med husdyrgjødsel: Kr. 1415,Bruk uten husdyrgjødsel: Kr. 1004,Tillegg pr. skifte utover 10: Kr. 88,Husk fristen 15. mars for de som ønsker at landbrukskontoret skal utarbeide gjødslingsplan for vekstsesongen 2020.

11 kommuner innenfor dette området har sammen
med rettighetshaverne gått sammen om et nytt elgmerkeprosjekt. Både kommunene og rettighetshaverne
ser at skal man lykkes med et fremtidig samarbeid om
forvaltningen av hjorteviltet, så er det helt avgjørende
at den er kunnskapsbasert.

Fokus på psykisk helse i landbruket

Innlandet fylkeskommune utreder nå, i samarbeid med
mange aktører, hvilke tiltak som har størst effekt for
bønders psykiske helse. Landbrukskontoret deltar med
en representant i referansegruppa i arbeidet. Forebygging og økt bevissthet rundt temaet vil være satsingsområder. Det arbeides lmed å få til et åpent møte i Lillehammer-regionen der flere foredragsholdere inviteres.
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Det er planlagt å merke totalt 50 elger med GPS sendere. De første elgene vil bli merket nå i vinter, ca. 30 stk.
Dette i området Gausdal Vestfjell, Murudalen, Sjodalen
og Randsverk. Formålet med prosjektet er å undersøke
elgens trekkmønster og områdebruk. Utover dette ønsker man i prosjektet å undersøke beitetrykk og beitegrunnlag basert på taksering av beiteplanter ute i felt
og miljø-DNA analyse av møkk og vomprøver.

Rovvilt

FAKTA OM SKOGFOND
Skogfond kan brukes til langsiktige investeringer i skogen.
Skogfond er et indirekte tilskudd i form av
skattereduksjon, og skogfond kan utgiftsføres ved avsetting på skogfondskonto.
Sett derfor av nok skogfond til de kostnadsbehovene du har i skogen din.
Vil du vite mer om skogfond og hva det
kan brukes til sjekk Landbruksdirektoratets hjemmesider og Eiendom og skog.

I Lillehammer-regionen ble det i 2019
søkt om erstatning for 294 sauer
drept av rovvilt. Erstattet sau framgår
av tabell.
Bruk av beiteressursene i utmark og
rovviltforvaltning er en prioritert oppgave i Lillehammer-regionen. Det er en tydelig sammenheng mellom rovdyraktivitet og tapstall. Det er
derfor viktig med en aktiv rovviltforvaltning.
Dokumentasjon av skade betyr mye for erstatningsoppgjøret. Regelmessig tilsyn med dyr på beite er derfor
viktig. Det er også viktig å få satt inn ekstra ressurser
ved rovviltskade. Landbrukskontoret i Lillehammerregionen vil derfor også i 2020 søke om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader.
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Kostnader som skal dekkes med skogfond – legges inn
via www.landbruksdirektoratet.no med innlogging via
altinn.no.

Sum

Øyer

Andre

Bjørn
0

Ørn

Jerv
0

Ulv

Gaupe
6

Lhmr.

Overgang til digitale løsning for refusjon av
utgifter som skogfond kan benyttes til

Eventuell faktura må ligge ved som vedlegg for å få refusjon. Om du er usikker på hvilken kode refusjonen
skal registreres under kontakt landbrukskontoret. Husk
at merverdiavgift (MVA) skal registreres under egne
kode.
Om man ikke har tilgang på altinn.no kan fakturaer
fortsatt leveres direkte til Landbrukskontoret.
Kriterier ved papirfaktura:

Tabell: Erstattet sau tatt av rovvilt 2019

-Hvem er mottaker av beløpet som skal utbetales fra
skogfond
-Faktura skal være attestert
-Fakturaer eldre enn 2019 kan ikke dekkes.
-Innsendt faktura som vedlegg på mail fra mailadresse
tilhørende skogfondskontoeier ansees som signert faktura.
-Det må komme klart frem i mailen om beløpet skal
tilbakeføres til skogeier eller betales direkte til regningsutsteder fra skogfondskonto.
-Oppgi om mva (ingen skattefordel) skal dekkes av
skogfond.

Rovviltobservasjoner meldes til SNO:
Eivind Fossum tlf: 911 29 562
Odd Steinar Granheim tlf: 975 60 167

SKOGBRUK

Kontoutskrift for Skogfond hentes via Altinn
Kontoutskrift for skogfond hentes elektronisk via
altinn.no.

Lønn for eget arbeid

Kostnadsnivå for eget arbeid og innkjøp må ikke overstige tilsvarende kostnader fra entreprenør. Kostnader
for eget arbeid kan bli kontrollert av landbrukskontoret

Om du har problemer med finne skogfond i altinn.no
kan du gå inn via www.landbruksdirektoratet.no og
under Digitale tjenester velge Skogbruk deretter Skogfondskonto, administrasjon.

For 2020 kan følgende satser for eget arbeid benyttes,
med mindre det foreligger dokumentasjon som tilsier
et annet kostnadsnivå. Dokumentasjon på unormalt
høye kostnader kan være vanskelige terrengforhold,
lang gangavstand, spesielt mange ryddetrær pr dekar
etc.

For skogeiere/foretak som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon blir det sendt ut kontoutskrift i
posten KUN der det har vært aktivitet på kontoen i
2019.
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Eget arbeid i skogen

Betalingssatser

Nyplanting

kr 3,00

Nyplanting, markber. felt

kr 2,80

Suppleringsplanting

kr 3,80

Lauv- og ugrasrydding,
avstandsregulering, pr
time
Tillegg for ryggtåkesprøyte, ryddesag, motorsag, pr
time
Vegvedl.hold etc. traktor
under/over 100 hk, pr
time

kr 350

Tilskudd til klimatiltak

Over statsbudsjettet har det de to siste årene vært bevilget penger til klimatiltak.
Det har blitt gitt tilskudd til tettere planting (nyplanting
og supplering) og gjødsling i skog. Landbruksdirektoratet fortsetter ordningen i 2020 men med litt lavere satser på nyplanting og suppleringsplanting.

Vilkår for tilskudd til tettere planting

kr 80

Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere
planting pr daa (gjelder alle treslag).

Kr 630/780

Bonitet

Timesatser bør benyttes i minst mulig omfang, men er
en god rettesnor. For ungskogpleie – lauvrydding ligger
normalkostnaden på kr 200 – 500 per dekar, avhengig
av høgde på ungskogen og antall ryddetrær.

Minimumskrav* til
planteantall pr
dekar uten markberedning

26

220

23

220

198-248

20

200

180-230

Tilskudd i 2020

17

180

162-212

14

160

144-194

11

130

117-167

8

100

90-140

Søknad om tilskuddet gjøres samtidig med registrering
av refusjon av skogfond, ved å hake av for ‘Ønsker Tilskudd’. Frist for å levere inn dokumenterte kostnader
på tilskuddsberettigede tiltak er 1.desember 2020.
Tiltak som er berettiget tilskudd:
• Markberedning (35 %)
• Ungskogpleie (35 %)
• Tettere planting 60 % på inntil 50 planter pr dekar
(prosentsats avhengig av mengde planter og kostnad)
• Suppleringsplanting inntil 20 %
• Gjødsling inntil 40 %
Oppgradering av skogsbilveg (kontakt kommunen)

Planter/daa

198-248

*Minimumsantall som utløser tilskudd (inntil 50 planter
pr. daa etter oppfylt min.krav)
Søknad om tilskudd gjennomføres i Altinn så snart som
mulig etter at tiltaket er avsluttet. For oppdrag utført
av entreprenør Glommen Mjøsen skal faktura ligge klar
i Altinn ved innlogging. Dersom du har utført arbeidet
selv eller benyttet annen entreprenør skal skal areal,
bonitet og plantetall pr felt oppgis, sammen med kartutsnitt som viser avgrensingen av det aktuelle plantefeltet.

Planting
I Forskriften som gir skogeier plikt
til å få i gang ny skog etter hogst
står det tilrådd plantetall for ulike
boniteter og treslag på ikke markberedt felt. Innen disse rammene
anbefaler landbrukskontoret følgende plantetall for gran:
Bonitet

Intervall for plantetall
som utløser tilskudd
ved planting på markberedt felt

Frister for å levere søknader til kommunen:

1. august for vårplanting
7. november for høstplanting
15. september for gjødsling
1. desember for ungskogpleie og markberedning
Avstand

23 og høyer

270

1,9 m

20

250

2,0 m

17

230

2,1 m

14

210

2,20 m

11

160

2,50 m

8 og lavere

130

2,8 m

Investering i ungskogen er lønnsomt
og klimavennlig
Pleid skog har normalt større sagtømmerandel ved slutthogst. I kombinasjon med bruk
av skogfond og tilskudd vil dette gjøre investeringen meget lønnsom for skogeier!
Sjekk ut skogfondskalkulatoren
www.skogfond.no
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Tilskudd til supplering i plantefelt

Skogsveger

Årlig utfører Landbrukskontoret en pålagt kartlegging
av om lag 10 % av hogstarealet i regionen. Resultatet
viser at det er behov for supplering på mange plantefelt. Det gis 20 prosent tilskudd til suppleringsplanting i
2020, med et krav om at plantetetthet etter supplering
tilfredsstiller et fastsatt minimumsantall pr daa .
Bonitet
26

Minimum planteantall
pr dekar etter
supplering
220

23

220

20

200

17

180

14

160

11

130

8

100

All graving som ønskes dekket med skogfond skal være
omsøkt.
Det er meldeplikt for all nybygging og opprusting av
skogsveger som fører til graving eller fylling utover tidligere vegtrase. Det gjelder også driftsveger og traktorveger, med skjæring/fylling på over 1 meter som graves
på strekninger lenger enn 150 meter eller areal over
450 m2. Søknad sendes landbrukskontoret på eget skjema.
Kommunen forvalter tilskudd til skogsvegbygging. Det
kan søkes tilskudd til nybygging, opprusting og punktutbedring av skogsbilveger med en byggekostnad på
kr 25 000 eller mer. Søknader sendes inn forløpende.
Punktutbedringer som ikke er vedlikehold, men en reell klasseheving av
vegen på enkelt punkt kan også
være tilskuddsberettiget. Eksempler
på dette kan være pigging av grøft
og utskifting av stikkrenner for å
oppjustere dimensjon. Tilskudd må
søkes før tiltaket gjennomføres.
Kontakt landbrukskontoret.

Taubane

Tilskuddssatsen for drift med taubane i 2020
er 130,-/m3 for gran og 160,- pr m3 for furu.
Egne tilskuddssatser gjelder for Vestre Gausdal nord
for Dørja, ta kontakt med landbrukskontoret for nærmere informasjon.
Det må gis forhåndstilsagn før oppstart av drift med
taubane. Ta kontakt med landbrukskontoret eller entreprenør for mer informasjon. Forutsetningen for tilskudd er at søknad om drift er behandlet etter naturmangfoldloven og kulturminneloven. I tillegg skal
driften vurderes opp mot risiko for snøskred og ras.

Viltulykker
Hvis uhellet er ute og man kjører på vilt må
dette meldes Politi 02800 eller fallvilt/
ettersøkslaget i kommunen:
Lhmr: Tom Gundersen (leder) tlf 41465600,

Landbrukskontoret på Facebook

Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
har egen Facebookside. Der legges det ut
informasjon, invitasjon til kurs og møter og
aktuelle lenker. Følg oss gjerne!

11

Øyer: Mikael Kvam (leder)

tlf 97037161

Gausdal: Vakttelefon

tlf 95339622

SØKNADSFRISTER
PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET Søknadsfrister 15.mars og 15.oktober.

LEIE AV MJØLKEKVOTE

REGIONALE MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET

KJØP AV MJØLKEKVOTE

Søknadsfrist 15. oktober.

TILSKUDD TIL ORGANISERT BEITEBRUK

Frist 1.oktober.

Frist for privat kjøp av mjølkekvote i 2020: 31.mars.
ERSTATNING - AVLINGSSKADE

Søknadsfrist 15.nov.

Søknadsfrist 31. oktober.

TILSKUDD TIL INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDER:

NÆRINGSFONDET I GAUSDAL

Søknadsfrist 1.mars.

Ingen frist. Løpende saksbehandling.

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SJUKDOM

KOMMUNALE VILTFONDSMIDLER, VILT OG
FISKESTELLMIDLER I GAUSDAL: 15. desember.

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

TILSKUDD TIL VILTFORMÅL – MIDLER OVER
MD-BUDSJETTET

Søknadsfrist: 3 mnd etter siste avløste dag.
Søknadsfrist 15. mars.

SØKNAD OM TIDLIGPENSJON TIL JORDBRUKERE

Ingen søknadsfrist. Løpende saksbehandling.
SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING

Behandlingstid er minimum 10 uker. Alle befaringer
skjer på barmark.
INNMELDING AV NYDYRKET AREAL

Frist for å melde inn nydyrket areal for godkjenning er
1. aug.
INNMELDING AV NYTT INNMARKSBEITE

Frist for å melde inn nytt innmarksbeite for godkjenning er 1.juni.
IBU-MIDLER TIL TRADISJONELT JORD- OG HAGEBRUK OG
BYGDENÆRING

Ingen søknadsfrist. Løpende saksbehandling.

LÅN HOS INNOVASJON NORGE

Ingen søknadsfrist. Løpende saksbehandling.

FORPAKTNINGSKONTRAKTER

Forpaktningskontrakt skal legges fram for godkjenning
av kommunen innen én måned etter at forpaktningen
er tiltrådt.

Frist 15. januar.

TILSKUDD FOR Å ANSETTE UNGDOM I GAUSDAL I
SOMMERJOBB

Søknadsfrist 1. mai.

ERSTATNING FOR ROVDYRSKADER PÅ HUSDYR

Søknadsfrist 1. november.

NORSK KULTURMINNEFOND PÅ RØROS

Ingen søknadsfrist. Løpende saksbehandling.
REGISTRERING/UTBETALING AV SKOGFOND

Send inn oppgave innen 1. desember.
BYGGING AV LANDBRUKSVEGER/
MELDING OM HOGST I VERNSKOG

Frist: 4 uker før anleggsstart.

TILSKUDD TIL BYGGING AV SKOGSBILVEGER

Søk innen 1.mars.

ANDRE TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I
SKOGBRUKET

Løpende behandling fram til 1. desember.
Bilag
12 vi mottar senere kan en ikke regne med å få
tilskudd for i år.

www.igt.no

