
 

 
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Orgnr.: postmottak@ostre-toten.kommune.no 
Postboks 24, 2851 Lena Rådhusgata 20, 2850 Lena 61 14 15 00 964949859 www.ostre-toten.kommune.no 

 

Landbruksnytt 
Østre Toten kommune  •  oktober 2019 

 

 

Avlingsskade: Siste frist 31. oktober 

Mange bønder i kommunen har utfordringer med avlingene i 

år på grunn av mye nedbør både i vår og nå på høsten. 

For å få avlingsskadeerstatning må du varsle kommunen 

straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd 

eller kan oppstå. For å få klimabetinget erstatning ved 

avlingssvikt må prinsippene med normal drift være fulgt.  

Vi minner om at frist for å sende inn søknad er  

torsdag 31. oktober. Søknadsfristen er absolutt, og søknader 

som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. 

 

 

Trøblete høst for gjødselspredning: Frist 1. november 

Med ei våt og sein våronn er vi kjent med at det var mange 

husdyrbrukere som ikke fikk kjørt ut den møkka de hadde 

planlagt i vår. Når vi i tillegg får en ditto våt høst, er det flere 

som har kommet i tidsnød med utkjøringa. Heldigvis har det 

de siste dagene vært noe bedre forhold for både innhøsting og 

utkjøring av gjødsel. 

Vi minner likevel om at det ikke er tillatt å spre husdyrgjødsel 

på snødekket eller frossen mark, og ikke under noen 

omstendighet fra og med 1. november til og med  

15. februar.  

 

Skulle du komme i tidstrøbbel kan det søkes kommunen om 

dispensasjon fra fristen. Dispensasjon vil da bli gitt ut i fra forholdene og værmeldinga, og blir bare 

gitt for én dag av gangen. Det kreves også at gjødsla moldes ned samtidig med utkjøring.  

Søknad om dispensasjon kan sendes som e-post til plan- og næringsenheten ved Sverre Dysthe. 

 

 

 Mer informasjon 

 Kontakt: Marte Marie Taralrud 

 Mer informasjon 

 Kontakt: Sverre Dysthe 

 

mailto:sverre.dysthe@ostre-toten.kommune.no
https://www.ostre-toten.kommune.no/tjenester/landbruk-og-naring/landbruk/jordbruk/erstatningsordninger/avlingsskade/
mailto:mmt@ostre-toten.kommune.no
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-02-11-337
mailto:sverre.dysthe@ostre-toten.kommune.no
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Tettere planting – høst: Siste frist 7. november 

Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på 

nett’, som alle skogeiere har tilgang via Landbruks-

direktoratets hjemmeside. Søknad skal registreres snarest 

mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. 

Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres 

samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene 

‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. 

Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er 

tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader 

lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen. 

Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om 

tilskudd leveres på papir til skogbruksetaten i kommunen. 

Dette skal skje på skjema LDIR-909. Sammen med søknaden skal det leveres kopi av faktura og et 

kart som viser hvor tiltaket er gjennomført. 

Frist for å levere søknad til kommunen er 7. november for høstplanting og 1. august for vårplanting. 

 

Skogkultur og tilskudd 

Etter forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket (NMSK) § 4 kan det gis tilskudd for å  

stimulere til utvikling av kvalitetsskog, herunder: 

 foryngelsestiltak som planting, såing og markberedning 

 ungskogpleie 

 stammekvisting 

 tynning (dekke underskudd) 

 gjødsling av skog 

 

Det gis ikke tilskudd til bruk av kjemiske midler, kjøp av utstyr 

eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd. 

Retningslinjene og prioritering av tilskudd utarbeides av kommunene i dialog med Fylkesmannen og 

de lokale næringsorganisasjonene i skogbruket. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for 

mer informasjon om hvilke tiltak som er prioritert, vilkår og tilskuddssatser. 

Det skal søkes på egne søknadsskjema. Enkelte kommuner opererer med søknadsfrist. I Østre Toten 

kommune er fristen 1. desember. 

 

Registrering av utbetaling fra Skogfond på nett 

Fra januar 2020 kommer det til å bli stilt krav om at skogeier registrerer sine krav på nett som ved 

andre søknadsprosesser i landbruket. Det enkleste er å logge seg inn via skogfond.no. Da skal du bli 

være innlogget i Altinn.no og kunne legge inn kravet ditt der.  

Det er viktig å huske å legge ved faktura/grunnlaget for utbetalingen, og at det registeres i kartet hvor 

tiltaket er gjennomført. Dette gjør det mulig å kontrollere at tallene som er lagt inn er riktige, og at 

tiltaket er gjennomført i henhold til regelverket. 

 Mer informasjon 

 Kontakt: Åse Marit Skjølås 

 Mer informasjon 

 Kontakt: Åse Marit Skjølås 

 Mer informasjon 

 Kontakt: Åse Marit Skjølås 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=909&servicekey=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#skogfond-paa-nett
https://www.ostre-toten.kommune.no/tjenester/landbruk-og-naring/landbruk/skogbruk/plantekjop-planting-gjodsling-ungskogpleie-markberdning-rensk-av-gofter-bekker-i-skog/
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no
https://www.ostre-toten.kommune.no/tjenester/landbruk-og-naring/landbruk/skogbruk/plantekjop-planting-gjodsling-ungskogpleie-markberdning-rensk-av-gofter-bekker-i-skog/
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no
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Generell informasjon – skogbruk  

Fra januar 2020 får kommunene ansvaret for tilskudd til bygging, opprusting og ombygging av 

skogsbilveger. Det er enda litt uklart hvordan dette skal gjennomføres, men i løpet av november skal 

det gjennomføres informasjonsmøte med skogansvarlige i Innlandet der blant annet dette blir tema. 

Det kan også nevnes at landbrukskontoret er helt tidlig i startgropa for en ny runde med 

skogbruksplaner. Det har vært et første møte med parter som kan være interessert i å være med å koste 

overflyvning for bildetaking i regi av kartverket. Videre arbeid og kostnader er ikke avklart, men vi 

har gått igjennom et sannsynlig budsjett, der mye av kostnaden blir lagt til skogbruket fordi  

skogbruket trenger dette mest.  

I samarbeid med Fylkesmannen har kostnadene likevel blitt vesentlig redusert og ny teknologi er 

planlagt benyttet, så dette er en god start på et langt arbeid som vi håper ender opp i et godt resultat. 

 

 

 

 

Kontakt oss! 

Østre Toten kommune, plan- og næringsenheten, tlf 611 41 500 

For informasjon om den enkeltes hovedansvarsområder, se kommunens hjemmeside 

 

Ada Engødegård, jordbrukssjef 

ada.engodegard@ostre-toten.kommune.no 

tlf 468 36 982 

 

Marte Marie Taralrud, fagleder landbruk 

mmt@ostre-toten.kommune.no  

tlf 468 55 927 

 

Sverre Dysthe, landbruksrådgiver 

sverre.dysthe@ostre-toten.kommune.no 

tlf 468 41 498 

 

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef 

ams@ostre-toten.kommune.no 

tlf 468 44 731

 

VIKTIGE FRISTER 

 31.10.  Avlingsskadeerstatning 

 01.11.  Siste dag for gjødselspredning 

 07.11. Tilskudd tettere planting – høst 

 01.12.  Tilskudd nærings- og miljøtiltak  
 i skogbruket 

https://www.ostre-toten.kommune.no/tjenester/landbruk-og-naring/landbruk/om-landbrukskontoret/
mailto:ada.engodegard@ostre-toten.kommune.no
mailto:mmt@ostre-toten.kommune.no
mailto:sverre.dysthe@ostre-toten.kommune.no
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no

