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Landbruksnytt 
Østre Toten kommune  •  juni 2020 

 

Smittevernveileder for produksjon av  

frukt, bær, grønnsaker og potet  

Det er nå laget et nasjonal smittevernveileder for grøntsektoren, for 

å sikre trygg norsk mat. Veilederen trådte i kraft 14. mai, og blir 

oppdatert ved behov. I veilederen gis det råd og informasjon om 

arbeid i reisekarantenetiden, inndeling i arbeidslag for å begrense 

smitte, krav til innkvartering, og en sjekkliste for godt smittevern i 

grøntproduksjon. Veilederen finner du her. Du kan også lese mer på 

Fylkesmannens hjemmeside.  

På kommunens hjemmeside vil du hele tiden finne oppdaterte 

retningslinjer satt av kriseledelsen i kommunen. Det er fortsatt krav 

om at de som skal benytte seg av utenlandsk arbeidskraft skal sende 

inn opplysninger og risikovurdering på kommunens digitale 

skjema. Risikovurderingen blir behandlet av Miljørettet Helsevern 

IKS. Mer informasjon på hva som skal sendes inn og om gjeldende 

retningslinjer finner du her.  

 

Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider 

Nå har Landbruks- og matdepartementet fastsatt endringer i avlingssviktforskriften, som skal sørge for 

økonomisk støtte til grøntsektoren for tap på grunn av restriksjoner under koronapandemien. 

Bestemmelsen vil kun gjelde for 2020, og omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i 

grøntsektoren. Grøntsektoren omhandler frukt, bær, grønnsaker, potet og sesongbasert 

veksthusproduksjon. For disse produksjonene er maksimal utbetaling hevet fra 750 000 til 2 millioner 

per vekstgruppe. Dette gjelder også for klimaskader i 2020.  

Vilkår er at foretaket ikke har kunnet høste avlingen på grunn av mangel på arbeidskraft, men 

foretaket forventes å utføre alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor del av avlingen som mulig. 

Dette kan for eksempel være å benytte norsk arbeidskraft, benytte «selvplukk» der det er mulig, eller 

ta i bruk tilgjengelig teknologi. Foretaket må så raskt som mulig melde fra til kommunen om 

vanskeligheter med å skaffe arbeidskraft. 

For klimaskader gjelder de samme vilkårene som tidligere. Les mer på Fylkesmannen hjemmeside og 

Landbruks- og matdepartementets kunngjøring av endringen.  

 
 

 Mer informasjon 

 Kontakt: Marte Marie Taralrud  

 

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyrking_og_planter/smittevernveileder_for_produsenter_av_frukt_baer_og_gronnsaker.39080/binary/Smittevernveileder%20for%20produsenter%20av%20frukt%20b%C3%A6r%20og%20gr%C3%B8nnsaker
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/smittevernveileder-for-frukt-og-gront-pa-plass/
https://www.ostre-toten.kommune.no/sd/skjema/OTK097/
https://www.ostre-toten.kommune.no/sd/skjema/OTK097/
https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/til-landbruksnaringen-i-ostre-toten.10792.aspx
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/risikoavlastning-i-grontsektoren/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-om-endring-i-forskrift-om-erstatning-ved-klimabetingede-skader-i-plante--og-honningproduksjon/id2701587/
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyrking_og_planter/smittevernveileder_for_produsenter_av_frukt_baer_og_gronnsaker.39080/binary/Smittevernveileder%20for%20produsenter%20av%20frukt%20b%C3%A6r%20og%20gr%C3%B8nnsaker
mailto:mmt@ostre-toten.kommune.no
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Endring av medarbeidere på landbrukskontoret 

5. juni trer Sverre Dysthe inn i pensjonistenes rekker. Da ønsker han å bruke tiden på annet enn SMIL-

midler og regionalt miljøtilskudd. Vi takker Sverre så mye for innsatsen han har gjort i løpet av årene 

han har vært på landbrukskontoret, og ønsker ham lykke til med den nye tilværelsen.  

Mari M. Gubberud er ansatt som ny landbruksrådgiver, og tar over Sverres arbeidsoppgaver. Hun har 

sin første arbeidsdag 10. august, og vi gleder oss til hun begynner.  

 

IBU-midler 2020 

Kommunen mottok sist uke informasjon fra Innovasjon Norge om at årets ramme for IBU-midler til 

tradisjonelt landbruk i Innlandet er brukt opp. De som tenker å søke på tradisjonelt landbruk, anbefales 

derfor i stedet å søke neste år. Saksbehandling på saker som ligger inne hos Innovasjon Norge vil skje 

fortløpende.  

Det er fortsatt noe igjen av disponibel ramme for IBU-midler for tilleggsnæring/nye næringer.  

 

Avlingsskadeerstatning 2019 

Nå begynner de fleste som sendte inn avlingsskadesøknad i 2019 å motta oppgjørsbrev på skadeårets 

avling. Når dette er klart, kan de sendes over til landbrukskontoret slik at vi kan ferdigstille søknaden 

og oversende den til Fylkesmannen for behandling. For avlingsskadesøknader som gjelder grønnsaker 

og potet må dokumentasjon på avlingene i årene 2013-2018 vedligge søknaden før vi kan sende den 

videre. Dette kan være en bekreftelse fra regnskapsfører på at avlingstallene i søknaden er korrekt, 

regnskap eller oppgjørsbrevene fra disse årene.  

De som ser at de har for høy avling til å være berettighet erstatning, bes ta kontakt med kommunen 

slik at søknaden kan slettes.  

 

 

Tettere planting og gjødsling for klima i skog  

Tettere planting - vår 

Ordningen er som tidligere år, men med reduserte satser. Les her for mer 

informasjon. Frist for tilskudd til tettere planting - vår er 1. august. 

Gjødsling av skog 

Ordningen er som tidligere år, men med redusert sats. Les her for mer 

informasjon. Frist for tilskudd til gjødsling er 15. september. 

 

 

 

  Kontakt: Åse Marit Skjølås 

 Kontakt: Marte Marie Taralrud 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#soeknad-og-frister
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#tilskudd-og-soeknad
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no
mailto:mmt@ostre-toten.kommune.no
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Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 

Informasjon om det ekstraordinære plantetilskuddet finnes på 

Landbruksdirektoratets nettsider. 

Aktører i Innlandet som får tildelt tilskudd direkte fra Landbruks-

direktoratet er SB-skog, Viken Skog SA, Glommen Mjøsen Skog 

SA, Glommen Skog AS og Nortømmer AS.  Hvis skogplanting hos 

deg gjennomføres av disse aktørene behøver du ikke gjøre noe 

ekstra.  

Dersom du gjennomfører eller organiserer planting utenom 

skogeierandelslag eller sentrale aktører, må du selv søke kommunen 

om det ekstraordinære tilskuddet. Dette gjøres ved å registrere 

søknad i Skogfond.no innen 1. september. I dette tilfellet søker du 

om tilskudd etter at plantingen er gjennomført, og skal altså ikke 

sende forhåndssøknad til Landbruksdirektoratet. 

 

Lokale planteaktører som utfører oppdrag direkte for skogeier, kommer ikke inn under ordningen med 

ekstraordinært plantetilskudd, og må få dekket sine merkostnader gjennom avtalen med skogeier. 

 

Høring av lokal hundeforskift i Østre Toten 

Østre Toten kommune sender med dette forslag til endring av lokal 

hundeforskrift på høring. Høringen omfatter både lokale og sentrale 

høringsinstanser. 

Endringene i lokal forskrift for hundehold går hovedsakelig på 

båndtvangbestemmelsen. Utdyping av endringene finnes i 

høringsdokumentet. Vi har laget flere forslag til ny forskrift på 

bakgrunn av endringene, da vi så det var vanskelig å avgjøre hva 

som er det beste forslaget. Bestemmelser i lov om hundehold 

sammen med andre lover gjorde det vanskelig å komme med bare 

ett forslag til endring. Ved å legge frem forslagene kan vi unngå en 

ny runde med høringer før forskriften kan vedtas.  

Formålet med høringen er å gi berørte parter anledning til å uttale 

seg om forskriftsforslagene. Kommunen ønsker tilbakemelding på 

forslagene og hvilket som foretrekkes. Høringsinnspillene skal være skriftlige og sendes til Østre 

Toten kommune, pb 24, 2851 Lena, eller postmottak@ostre-toten.kommune.no. 

Høringsdokumentet blir lagt ut til offentlig ettersyn i servicetorget og på kommunens nettside, 

Frist for å avgi uttalelse er 15. juli. 

 

  

 Mer informasjon 

 Kontakt: Åse Marit Skjølås 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/koronasmitte/ekstraordin%C3%A6rt-plantetilskudd/ekstraordnin%C3%A6rt-plantetilskudd-i-2020#for-skogeiere
http://www.skogfond.no/
https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/endring-av-lokal-hundeforskrift.10900.aspx
mailto:postmottak@ostre-toten.kommune.no
https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/endring-av-lokal-hundeforskrift.10900.aspx
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/koronasmitte/ekstraordin%C3%A6rt-plantetilskudd/ekstraordnin%C3%A6rt-plantetilskudd-i-2020#for-skogeiere
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no
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Status revidert skogbruksplan  

Østre Toten kommune startet i fjor høst arbeidet med rullering av skogbruksplanene i kommunen. Det 

er planlagt å ta flybilder i sommer. Samtidig vil det bli gjennomført en behovsvurdering av de 

eksisterende miljøregistreringene. 

Videre arbeid vil være å lage en tilbudsforespørsel på skogtaksten, velge takstselskap, og sette opp 

kontrakt for gjennomføring av prosjektet. Vi har som mål å ha valgt takstselskap før nyttår. Etter dette 

vil det bli informasjonsmøter og bestillinger. 

Selve takseringen planlegges gjennomført i 2021. Deretter blir alt sammenstilt og gjort klart til nye 

planer i løpet av 2022. Når de nye planene er ferdige vil det bli holdt kurs og informasjonsmøter for 

interesserte. Selve planene vil bli digitale, og tilgjengelig på pc, nettbrett og mobiltelefon. De som 

ønsker det kan få en tradisjonell planperm. Skogeiere som benytter ALLMA i dag kan velge å benytte 

dette videre på sitt digitale verktøy.  

Underveis vil det bli holdt informasjonsmøter ved behov. Det blir også lagt ut informasjon via 

kommunens hjemmeside og i en egen facebook-gruppe. Noe informasjon vil komme skriftlig til alle. 

 

 

Søppelfyllinger og ulovlig brenning av avfall 

Det har vært mye medieoppmerksomhet rundt private 

søppelfyllinger og ulovlig brenning i distriktet i vår, og 

kommunen har fulgt opp en rekke slike saker. De fleste av 

disse er knyttet til gårdsbruk.  

Forsøpling er ulovlig i henhold til forurensningsloven  

§ 28. Grunneier er ansvarlig for å rydde opp ved 

forsøpling på egen eiendom, hvis det ikke er kjent hvem 

som står bak forsøplingen. Dette gjelder både gamle og 

nye gårdsfyllinger, og søppel som er dumpet av ukjente i 

skogholt og lignende. 

I henhold til lokal brenneforskrift for Østre Toten er det et  

generelt forbud mot brenning av avfall. Forskriften gir 

imidlertid enkelte unntak. I perioden 15. mars til 31. mai er det tillatt å brenne ubehandlet trevirke, 

halm og rydningsvirke fra åkerkanter og beite. Ellers i året er det kun tillatt å brenne floghavre og 

rydningsvirke på setervoller.  

Vær oppmerksom på at det uansett ikke er tillat å brenne behandlet trevirke. Det er heller ikke lov å 

brenne rundballer, da dette er å anse som næringsavfall. Ved behov for å destruere rundballer må 

plasten fjernes og leveres, og innholdet må tørkes før brenning eller deponeres på jorde og moldes ned. 

Både forsøpling og ulovlig brenning er å anse som miljøkriminalitet. Avfall skal leveres til godkjent 

avfallsmottak, både på grunn av forurensningsfaren, fordi det kan være farlig for dyr og fordi søppel i 

naturen er til sjenanse for andre. I tillegg bidrar forsøpling og ulovlig brenning til å gi næringa et 

dårlig omdømme, noe som er synd for alle de som er flinke til å følge regelverket.  

Kommunen oppfordrer alle gårdbrukere til å bruke sommeren til å rydde opp i gamle og  

nye søppelfyllinger på eget bruk, og til å stoppe all ulovlig brenning både av landbruksplast og 

annet avfall.  

 Kontakt: Åse Marit Skjølås 

 Kontakt: Inger Lise Willerud 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050358603184
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2006-02-09-279
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no
mailto:ilw@ostre-toten.kommune.no
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Bekjempelse av kjempebjørnekjeks – grunneiers ansvar 

Nå er tiden kommet for å bekjempe kjempebjørnekjeks, da 

planten bør bekjempes første gang i månedsskifte mai-juni. 

Planten sprer seg svært lett langs vassdrag og veier, og 

fortrenger stedsegen vegetasjon. I kombinasjon med sollys kan 

plantesaften gi store hudskader.  

Planten kan bekjempes mekanisk ved slått eller oppgraving, 

eller ved sprøyting med midler som inneholder virkestoffet 

glyfosfat. Dersom en velger sprøyting, er det viktig å kun 

sprøyte kjempebjørnekjeksen.  

Hvis planten har kommet så langt at den har fått blomster eller 

like før dette, må blomsterstanden fjernes og pakkes i en tett 

sekk på stedet, og deretter destrueres. Det er nå mulig å levere 

dette avfallet gratis på miljøstasjonen på Kraby.  

Vi oppfordrer alle grunneiere til å bekjempe denne planten på 

sin eiendom, da det er grunneiers ansvar å følge opp 

svartelistede arter.  

 

 

 

 

 

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 

 01.08. Tettere planting (vår) 

 01.09. Ekstraordinært tilskudd til skogplanting 

 15.09. Gjødsling i skog 

 15.09.  Søknadsportalen for RMP åpner 

Foto: E. Fløistad, NIBIO 

 Mer informasjon  

 Kontakt: Terje Ruud 

 

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
https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1340/
mailto:terje.ruud@ostre-toten.kommune.no

