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PERSONALNYTT
Heidi Paulsen har vikariert som skogbruksrådgjevar fram til 01.10.2017.
Anne Aulie er nå tilbake i stillinga, etter barselspermisjon.
Vi takker Heidi Paulsen for fin innsats og ønskjer lykke til vidare. Vi
ønskjer Anne Aulie velkommen tilbake.

JORDBRUK
PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL
AVLØSERORDNINGEN VED FERIE OG FRITID
Hovedutbetalingen for 2017 er planlagt utbetalt 20.februar 2018
Når du mottar tilskuddet får du samtidig et vedtaksbrev i posten
(tilskuddsbrev) i meldingsboksen i Altinn.
Du kan klage på vedtaket innen 3 uker etter at du mottok tilskuddsbrevet
i meldingsboksen i Altinn. Se side 8 i veiledningsheftet for oktober 2017

Frister i 2018
I 2018 vil første søknadsfrist åpne 1.mars, med telledato 1.mars og
søknadsfrist 15.mars, men innsendte søknader kan endres til og med
29.mars.
Søknaden MÅ være innsendt innen 15.mars ellers vil søknaden bli
avvist.
Det skal registreres antall husdyr du disponerer 1.mars. Registreringen
du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, økologisk
husdyrproduksjon,
driftstilskudd
for
melk
og
spesialisert
kjøttfeproduksjon. I tillegg tas dyretallet pr 1.mars med i grunnlag for
avløsertilskudd og tilskudd for grovforareal, som har søknadsfrist
15.oktober. Hvis du ikke registrerer dyrene dine i søknaden som leveres
senest 15.mars vil du IKKE få telt med dyrene i tilskuddsgrunnlaget for
avløsning ved ferie og fritid og tilskuddsberettiget grovforareal.
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Andre del av søknaden vil på samme måte som i 2017 åpne for
registrering 1.oktober, med telledato 1.oktober og søknadsfrist
15.oktober, men innsendte søknader kan endres til og med 29.oktober.
Søknaden MÅ være innsendt innen 15. oktober.
Når vi skal behandle søknadene får vi innblikk i husdyrregisteret. Vi har
oppdaget at det ikke alltid stemmer. Ta en tur i fjøset på aktuell telledato
og sørg for å telle dyrene som står på fjøset! Det kan lønne seg.
Avløsertilskudd 2017:
Husk å registrere tilskudd som skal med på søknaden i 2017
Siste frist er 10. januar 2018.
Du må logge deg inn på søknaden å legge inn beløpet selv!

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET (SMIL) FOR 2018
Tilskudd kan kun innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19.
desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i
jordbruket §§ 2 og 4. Landbrukseiendommens eier må gi tillatelse til
gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskriften.
Søker må oppfylle vilkår i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om
gjødslingsplanlegging og forskrift 26. juni 2004 nr. 1138 om
plantevernmidler § 18 femte ledd. Søker må videre ha kart over
jordbruksarealene foretaket til en hver tid disponerer, samt andre arealer
som foretaket disponerer eller som er av betydning for eller som er
påvirket av jordbruksdriften. Kulturminner, områder som er viktige for
biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer
og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfestet og
beskrevet.
Ringebu og Sør-Fron kommuner har utarbeid felles retningslinjer for
prioritering av søknadene (lokale tiltaksstrategier). Kommunen behandler
og avgjør søknader om tilskudd.
For mer informasjon gå til Midtdalsbonden.no, klikk på fanen
«Landbruksinfo» og velg «Oversikt alle tilskudd» her ligger
søknadsskjema, søknadsfrister og regelverk for ordningen.
Søknadsfrist for SMIL- midler for 2018: 15. mars.
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV IBU-MIDLER I INNLANDET 2018
(Utdrag fra retningslinjer for 2018)
Hvem kan få finansiering?
Det kan gis støtte til eier av landbrukseiendom eller bedrifter (også
samdrifter) med tilknytning til landbrukseiendommer, som kvalifiserer for
produksjonstilskudd. Generelt for alle formål gjelder at det må være
næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial
for lønnsom næringsvirksomhet av et visst omfang. Tilskuddet skal være
utløsende for prosjektet og det er et mål om å igansette flest mulige
prosjekter innenfor den årlige tilskuddsrammen.
Hva kan finansieres?
Det kan gis:
- Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og
tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.
- Tilskudd til investeringer i frukt og bærdyrking.
- Tilskudd
til
mindre
investeringer
i
forbindelse
med
generasjonsskifte.
- Tilskudd til investeringer /utvikling av nye næringer.
- Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og
tilleggsareal.
- Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare
til personer under 35 år, samt i områder der landbruk tilbys dårlige
vilkår av det private bankvesenet.
NB! Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden av
avgjort. Med «påbegynt» menes igangsettelse av bygg- og
anleggsarbeider eller inngått bindende forpliktelse/kontrakt som gjør
investeringer irreversibel.
Søknadsfrist 1. februar 2018. Søknadene kan sendes inn fra 1.oktober
2017. For bygdenæring er det ingen søknadsfrist. Søknadsskjema finner
du på www.innovasjonnorge.no
Ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon og fullstendige
retningslinjer.
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TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 2018
Fastsatt av Landbruks-og matdepartementet 25.06.2013 med hjemmel i
lov 12.mai 1995 nr 23 om jord (jordloven) §18 og etter samråd med
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Formålet med forskriften er å øke kvaliteten på tidligere grøftet
jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med
potensiale for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon
og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Tilskudd etter
denne forskriften kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet
jordbruksareal og som drenerer dette arealet. For planerte arealer kan
det fra og med 2016 også gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er
grøftet.
Det kan søkes om midler Drenering
med
en
bestemt
til:Systematisk grøfting intensitet
(avstand
mellom
grøftene) som dekker et gitt areal,
tilstrekkelig
til
å
sikre
en
tilfredsstillende dreneringstilstand
på arealet.
Profilering

Overflateforming der et system av
åpne grøfter med møneformete
teiger
mellom
sikrer
overflateavrenning av arealet.

Omgraving

Omsnuing av jordprofilet på
myrarealer, slik at torvjord legges
under og et lag av undergrunnsjord
legges på toppen. Omgraving skal
drenere arealet og edre bæreevne.

Avskjæringsgrøfting

Grøftingen skal bidra til å hindre
vannsig fra overforliggende arealer
inn på jordbruksarealet.

Annen
grøfting Usystematisk
og
tilfeldig
(usystematisk)
grøfting/drenering for å tørrlegge
mindre partier på jordet.
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Tilskudd til drenering av jordbruksjord avgrenset til systematisk grøfting,
profilering og omgraving utgjør kr 2000 pr dekar. Ved annen grøfting kan
det gis kr 30 pr løpemeter grøft begrenset oppad til kr 2000 pr da.
Beregnet tilskudd under 3000 kr pr søknad utbetales ikke. Det kan ikke
gis tilskudd til tiltak som medfører vesentlig skade for annen eiendom og
naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for
skade på automatisk fredete kulturminner. Det kan heller ikke gis tilskudd
til tiltak som allerede er påbegynt eller utført før tilskudd er innvilget.
Fylkesmannen i Oppland bevilger et beløp pr kommune innenfor
rammen av budsjett. Ved prioritering av søknadene skal tiltak der
dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for
vannforurensning prioriteres.
Søknaden sendes til den kommune dreneringsarealet ligger i.
Søknadsfrist for tilskudd til drenering 2018: 20. april.
Les mer på www.landbruksdirektoratet.no miljø og økologisk, drenering

UTVIKLINGSFONDET – LANDBRUK
Ringebu
Ringebu kommune har oppretta eit fond med namnet ”Utviklingsfondet”.
Gjennom retningslinjer er også landbruk gitt muligheit til å søke støtte
her. Det er fire områder å søke på:
1. nydyrking
2. kjøp av mjølkekvote
3. grøfting
4. rydding av nytt innmarksbeite.
Sør-Fron
Sør-Fron kommune vedtok i kommunestyremøte17.06.2014 å opprette
eit utviklingsfond for landbruket i Sør-Fron. Det er aktuelt å støtte desse
tiltaka i prioritert rekkefølgje:
1. nydyrking,
2. kjøp av mjølkekvote,
3. rydding av nytt innmarksbeite
4. setring.
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I Sør-Fron er det et «tak» på kr. 300 000/år på budsjettet når det gjeld
denne ordninga. Det er derfor ikkje alle som har søkt som har fått tilsagn
om støtte. Dette gjeld dei som har søkt støtte til rydding av nytt
innmarksbeite. I 2018 vil tilskotssatsane bli tilpassa mengda pengar ein
har til rådvelde, jfr. punkt 5.4 i kriteria, dersom det søkes for over kr.
300 000.
Ordninga blir ført vidare i 2018 og søknadsfrist er sett til 15. mars
2018. For mer informasjon gå til Midtdalsbonden.no, klikk på fanen
«Landbruksinfo» og velg «Oversikt alle tilskudd» her ligger
søknadsskjema, søknadsfrister og regelverk for ordningen.

Jon Madsveen med nydyrking på baksida av Losna, høsten 2017.
(Foto: R. Sperstad).
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GJERDETILSYN OG GRINDER
Det har også i 2017 kommet inn flere meldinger til landbrukskontoret og
Mattilsynet om dårlige gjerder, både mellom landbrukseiendommer og i
utmark, rundt dyrkinger og på setre. Det er både enkeltpersoner og
beitelag som gir tilbakemeldinger.

Det kommer også stadig inn meldinger om bruk av strømtråd rundt
hytter. Både Ringebu og Sør-Fron har vedtatt egne gjerderegler for
fritidseiendommer.
Det ble i 2017 sendt ut brev til 12 grunneiere med frister for å fjerne
dårlige gjerder eller stramme dem opp. I tillegg ble de som fikk pålegg
om utbedring av gjerder i 2016, fulgt opp av Mattilsynet. Det er
representanter fra dyrevernnemda, landbrukskontoret eller Mattilsynet
som er ute i felten, mens det er Mattilsynet som har hjemmel til å fatte
vedtak som går på gjerdehold.

Gjerdehold er blant annet regulert gjennom Grannegjerdeloven (lov om
grannegjerde,1.1.1962) og Dyrevelferdsloven (lov om dyrevelferd,
1.1.2010). Lovene inneholder regler om utforming og vedlikehold av
gjerder samt rettigheter og plikter for grunneiere og husdyreiere.

Fra 2010 er det forbudt å sette opp nye gjerder med bruk av
piggtråd øverst.

Grinder: Det er en god skikk å holde grindene lukket i sommerhalvåret,
og åpne i vinterhalvåret. Bakgrunnen for å nevne dette er at det i
sommer har kommet ned en god del beitedyr i bygda.
BEITERYDDING
Det er mange som søker tilskudd til rydding av beite i utviklingsfondet.
Målsetningen med en rydding av innmaksbeite er å skape en fôrressurs.
Ryddingen bør derfor foregå på et areal som har produksjonspotensiale!
Målet med beiterydding er, foruten å ha en god fôrressurs på gården,
også på sikt å få det aktuelle arealet godkjent som innmarksbeite slik at
det inngår i grunnlaget for areal- og kulturlanskapstilskudd.
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Når det gjelder godkjenning av innmarksbeite er det et krav at arealet må
være dominert av kulturgrasarter (breiblada gras) og beitetålende urter,
jfr. markslagsinstruksen til Skog og landskap. Utviklingen av et ryddet
areal, er i også avhengig av hvor stort beitetrykk det er på arealet de
påfølgende år. Man ser ofte at areal som er åpnet for mye og har for lavt
beitetrykk fort får mye nyrenninger/lauvoppslag etter få år.
Når det skal ryddes beite er spørsmålet: Hvor mye skal en tynne? Dette
er i stor grad avhengig av vegetasjonstype (som er en indikator på hvor
mye næring og fuktighet det er i jorda). Et skogbilde med ulike
tynningsgrader på et beite, også med snauflater, er trolig det mest
gunstige både ut fra beitesynspunkt, landskapsbilde og biologisk
mangfold.
I tabellen på neste side kan du lese deg opp på effekten av ulike
tynningsgrader, skrevet av Yngve Rekdal i «Skjøtsel av fjellbjørkeskog
for husdyrbeite» dokument 04/2009 utgitt av Skog og landskap. Mere
stoff om beiterydding kan du finne i dette dokumentet som ligger fritt
tilgjengelig
på
NIBIO
sine
hjemmesider
på
internett.
Det er stadig flere som kommer til å eie sin egen gravemaskin. Husk at
ved rydding av innmarksbeiter, skal røyser, tufter, steingjerder og jordfast
stein ikke flyttes. Røtter og stein skal ikke tas opp og areal skal ikke
planeres.
Det
må
da
søkes
om
dyrkingstillatelse.
Når tilskudd utbetales er det selvfølgelig en forutsetning at beitemarka
holdes i hevd etter rydding og inngjerding.

Kontakt Ragnhild Sperstad på landbrukskontoret hvis du har et areal
som er ryddet til beite.
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VELFERDSORDNINGER
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM

Søker har ansvar for å gi korrekte opplysninger i
søknaden og fylle ut søknaden på en fullstendig måte. Det er søker, ikke
kommunen, som har ansvar for å innhente dokumentasjon som bekrefter
at opplysningene som er gitt i søknaden, er riktig.
 Kraven til dokumentasjon som søker må sende kommunen i
forbindelse med søknaden står listet opp på side 3 i
søknadsskjemaet.
 Husk at det er foretakets kontonummer som skal fylles inn, ikke det
private. Ved samdrifter er det ofte flere som kan avløses, men det
er samdriftas konto som skal oppgis.
 Dersom den avløste og søker ikke er samme person må den
avløste gi kommunen fullmakt til innhenting av nødvendige
opplysninger fra NAV og relevante opplysninger fra andre offentlige
etater i et eget vedlegg til søknaden. Det kan enklest gjøres ved at
begge underskriver søknaden.
 Søknadsfrist: 3 måneder etter siste dag i perioden det søkes
tilskudd til avløsning for.
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MILJØ OG UTMARK
ROVVILTSITUASJONEN
I tabellen nedenfor er det listet opp skadefellingstillatelser gitt i MidtGudbrandsdalen, mai-september 2016. Det har pågått skadefelling
omtrent gjennom hele sommeren. Det ble felt en ulv i Ringebu 19. juni og
en bjørn i Ringebu 20. juni.
Art
Ulv

Ulv
Bjørn
Bjørn
Ulv

Ulv
Bjørn
Jerv
Jerv
Bjørn
Jerv
Jerv
Bjørn
Jerv

Område
Dovre, Sel, Nord-Fron,
Sør-Fron, Øyer og
Lillehammer, øst for E6
Ringebu, Øyer
Ringebu, Stor-Elvdal
Ringebu, Stor-Elvdal
(FMHE)
Ringebu, Stor-Elvdal

Ringebu, Stor-Elvdal
(FMHE)
Ringebu, Øyer, StorElvdal (FMHE)
Nord-Fron, Sel
Nord-Fron, Sør-Fron
Ringebu, Stor-Elvdal
Nord-Fron østsside
Nord- og Sør- Fron,
Ringebu og Stor-Elvda
Øyer og Ringebu
Nord- Fron

Varighet
28. april - 2. mai

28. mai - 1.juni
1. juni - 7. juni
11. juni - 16. juni
18. juni - 27. juni
19. juni - 26. juni
29. juni - 3. juli
3. juli - 6. juli
21. juni - 29. juni

Utfall
-

felling
felling

-

12. juli - 19. juli

-

14. juli - 21. juli
20. juli - 25. juli
22. juli - 27. juli
31. juli - 4. aug.

-

09.aug. -16.aug.

-

25.aug.-28.aug.
7. aug. -1. sept.
31.aug.- 4. sept.
4. sept.-11. sept.

-

I de tre midtdalskommunene har skadefellingsarbeid (lønnskostnader
skade-fellingslag, kjøregodtgjørelse og telefonutgifter) kostet ca. 850 000
kr i 2017. Disse kostnadene blir refundert av Fylkesmannen.
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KJEMPESPRINGFRØ
Kjempespringfrø er en ettårig hageplante som sprer seg raskt og
fortrenger annen vegetasjon. Derfor er den uønsket i norsk natur, og
inngår blant svartelisteartene.
Kjempespringfrø begynner å blomstre i juni. Fra slutten av juli til frosten
kommer, finner man også frøkapsler som eksploderer ved berøring. En
enkelt plante kan produsere opp til 4000 frø og kaste dem så langt som 7
meter fra morplanten. Fordelen med kjempespringfrø er at den er ettårig.
Det betyr at hele planten dør når frosten kommer, det er kun modne frø
som overvintrer. Frø kan overleve maksimalt 2 år.
Luking kan gjøres på de små lokalitetene. Rotsystemet er grunt, så den
er lett å plukke. Planter som ikke er i blomst, kan etterlates på stedet hvis
rota verken har kontakt med jord eller rennende vann. Slått er aktuelt på
større områder. Pass på at nedkappede planter ikke får kontakt med
vann. Etter at tiltak er utført må utstyret gjøres rent for å hindre videre
spredning. Sprøyting, er også en mulighet. Dette kan være aktuelt på
store lokaliteter. Ved sprøyting stilles det krav til at den som utfører
arbeidet har plantevern-autorisasjon (sprøytesertifikat) og følger
gjeldende lovverk.
For å hindre at plantene utvikler spiredyktig frø, må tiltaket gjennomføres
før eller ved begynnende blomstring og gjentas tre til fire ganger i
vekstsesongen. Feltet må tas også de neste to årene fordi frø kan ligge i
bakken i to år før de spirer. Hvis bekjempelsen blir gjort etter at plantene
har blomstret i 1-2 uker, må avfallet legges i sekker som sendes til
brenning for å hindre frøspredning.
Et viktig forebyggende tiltak for å forhindre spredning er å fjerne
kjempespringfrø fra hager.
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MOTORFERDSEL
Både Ringebu og Sør-Fron kommuner har etablert faste
leiekjøringsløyver til ervervsmessig bruk av snøskutere.
I Ringebu går de faste leiekjøringsløyvene ut 1. juni 2018.
Leiekjøringsløyvene i Ringebu vil bli lyst ut vår/sommer 2018. De faste
leiekjøringsløyvene for snøskuter i Sør-Fron kommune ble rullert høsten
2016. Leiekjøringsløyvene gjerder fra høsten 2016 til våren 2020.

SKOGBRUK
TILSKUDDSORDNINGER I SKOGBRUKET
I Ringebu og Sør-Fron er det mulig å få tilskudd til følgende tiltak i
skogbruket:







Markberedning
Ungskogspleie
Tettere planting
Gjødsling av skog
Drift i bratt terreng
Bygging av skogsbilveger

Nærmere om de enkelte tilskuddsordningene:
Markberedning og ungskogspleie
Det utbetales NMSK-tilskudd til markberedning og ungskogspleie.
Tilskuddssatsen for disse tiltakene i Sør-Fron og Ringebu er 40 %.
Søknad om tilskudd leveres til kommunen snarest etter at tiltaket er
gjennomført.
Tettere planting
Det gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes
utover et fastsatt minimumsantall (se tabell).
Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting. Gjelder
alle treslag. Gjelder arealer som ikke er markberedt.
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Bonitet Minimum
plantetall pr.
dekar

Intervall for plantetall som utløser
tilskudd (inntil 50 planter/daa etter
oppfylt minimumskrav)

26

220

220 - 270

23

220

220 - 270

20

200

200 - 250

17

180

180 - 230

14

160

160 - 210

11

130

130 - 180

8

100

100 - 150

På markberedte arealer reduseres minimumskravet til antall planter med
10 %.
Ved suppleringsplanting gis det 60 % tilskudd for inntil 50 planter/daa
utover minimum planteantall i tabellen. Dette gjelder totalt planteantall
etter supplering.
Søknad om tilskudd til tettere planting leveres til kommunen snarest etter
at plantingen er gjennomført.
Gjødsling av skog
Det kan gis inntil 40 % tilskudd til gjødsling av barskog, fortrinnsvis i
hogstklasse 4. Det er spesifikke krav til hvordan det skal tas hensyn til
vann, vassdrag og miljøverdier. Ta gjerne kontakt med kommunen på
forhånd hvis du ønsker å benyttet deg av denne tilskuddsordningen.
Drift i bratt terreng
Det kan gis NMSK-tilskudd til taubanedrift eller drift med hest i bratt
terreng. Tilskuddet utbetales etter en fast m3-sats. Fylkesmannen i
Oppland forvalter denne tilskuddsordningen. For å få tilskudd til drift i
bratt terreng kreves et forhåndstilsagn om tilskudd fra Fylkesmannen.
Det er kommunen som søker Fylkesmannen om forhåndstilsagn, men
det er viktig å understreke at skogeier bør kontakte kommunen i god tid
før planlagt oppstart av drifta, slik at man får svar på søknaden om
forhåndstilsagn før drifta skal starte.
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Bygging av skogsbilveger
Det kan gis tilskudd til nybygging eller ombygging av skogsbilveger i
vegklasse 3 eller 4. Det kan også gis tilskudd til punktutbedringer på
eksisterende skogsbilveger. Denne tilskuddsordningen administreres av
Fylkesmannen, men søknad om tilskudd skal leveres til kommunen. Det
kan ikke søkes om tilskudd til bygging av skogsbilveg før byggesøknad
for bygging eller ombygging av landbruksveg er godkjent av kommunen.
Det utbetales bare tilskudd til skogandelen av veganlegget, og
tilskuddssatsene har i 2017 pleid å ligge på 35 % av godkjent
skogandelskostnad. Det er viktig å understreke at vegen må oppfylle alle
de tekniske kravene i sin vegklasse for å kunne få utbetalt tilskudd.
Mer detaljert informasjon om tilskuddsordningene i skog finnes på
Landbruksdirektoratets hjemmesider:
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd

Foryngelsesplikt
Som skogeier har du plikt til å sørge for tilfredsstillende foryngelse innen
tre år etter hogst, og du har ansvar for å sørge for at det er samsvar
mellom hogstform og foryngelsesmetode. Dette er hjemlet i
Skogbrukslovens §6 og forskrift om berekraftig skogbruk §§ 6-8. Det vil
si at hvis man velger å flatehogge granskog må det plantes innen tre år
etter hogst. Det er selvfølgelig mulig å benytte naturlig foryngelse der
forholdene ligger til rette for det, men da må det legges til rette for å få
naturlig foryngelse til å etablere seg. Det vil si at man setter igjen et
tilstrekkelig antall gode og stormsterke frøtrær, og der hvor det er
praktisk mulig bør det også markberedes for å legge til rette for naturlig
foryngelse. Naturlig foryngelse er vanligvis mest aktuelt i furuskog. Hvis
man velger naturlig foryngelse vil det som oftest ta mer enn tre år etter
hogst før foryngelsen er etablert, men da er det viktig at det er gjort en
tydelig tilrettelegging for naturlig foryngelse innen fristen på tre år.
Kommunen gjennomfører hvert år foryngelseskontroller på arealer som
er hogd for tre år siden. Der hvor kontrollene viser at det ikke er gjort
tiltak for å forynge skogen sender kommunen ut pålegg om å
gjennomføre tiltak, og dersom foryngelsesplikten fortsatt ikke overholdes
har kommunen mulighet til å gjennomføre planting for skogeiers regning,
jfr. Skogbrukslovens §6.
Foryngelsesplikten gjelder ikke ved tynningshogst, og heller ikke ved
omdisponering av skogareal til andre formål enn skogsmark. Ved
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omdisponering
av
skogareal
til
innmarksbeite
foryngelsesplikten bort, se mer om dette neste avsnitt.

faller

også

Omdisponering av skogareal til innmarksbeite
Omdisponering av skogareal til innmarksbeite er ikke søknadspliktig,
men for at foryngelsesplikten skal falle bort må omdisponeringen være
reell. Ved kontroll av omdisponert areal vil kommunen se etter følgende
indikatorer på at omdisponeringen er reell:





Hogstavfallet er ryddet
Gjerde er satt opp eller påbegynt
Det går beitedyr på arealet
Arealet inneholder minst 50 % gressarter (kulturgras) og/ eller
beitetålende urter
 Beitetrykket er så høyt at det ikke skjer en naturlig gjengroing av
arealet
 Arealstatus er oppdatert fra skogareal til jordbruksareal i AR5
Dersom flere av disse indikatorene mangler på det aktuelle arealet gir
det et bilde av at omdisponeringen ikke er reell, og at foryngelsesplikten
ikke er overholdt. Kommunen vil i såfall følge opp med et pålegg om
foryngelse.
Verdt å vite:
Utmarksbeite i produktiv skog er som hovedregel å regne som
skogsmark. Inngjerding av store skogarealer medfører ikke automatisk at
hogstfelt
innenfor
gjerdet
er
unntatt
foryngelsesplikt

Skogfond
Skogfondsordningen er en svært gunstig økonomisk ordning for
skogeiere. Landbrukskontoret kan gi råd om bruk av skogfond.
Hvordan går man fram?
Innbetaling til skogfond skjer som regel ved at tømmerkjøperen trekker
fra skogfondsavsetningen i oppgjøret med skogeier, og innbetaler
pengene til skogfondskontoen. Skogeier kan selv bestemme hvilken sats
det skal trekkes skogfond etter, men det må være innenfor 4-40 % av
tømmerverdien. Ved småsalg av for eksempel materialer og ved direkte
fra gården må skogeier selv betale inn til skogfond. Ved salg av juletrær
og pyntegrønt er skogfondsinnbetaling frivillig.
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For å få utbetalt penger fra skogfondet må skogeieren henvende seg til
kommunen. Kommunen kan hjelpe til med å fylle ut søknadsskjema.
Søknad om utbetaling av skogfondsmidler må leveres seinest et år fra
utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.
Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene.
Skattefordel
Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til
inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra
fondet. Det er her skattefordelen oppstår, fordi 85 % av dette uttaket er
skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.
Alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av
merverdiavgift). Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir
beskattet. For mer informasjon om skogfond, se Landbruksdirektoratet
sine nettsider, bl.a.: www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/omskogfond
Skogfond kan brukes til:





skogkultur
vegformål, se eget avsnitt om dette
miljøtiltak
skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (f.eks. årsavgift
Allma)
 investering i bioenergitiltak
 forsikring av skogen mot stormskader og brann
 kompetansefremmende tiltak knyttet til miljøhensyn, skogetablering
og skogproduksjon, samt verdiskaping knyttet til trebaserte
produkter
 oppmerking av eiendomsgrenser og nødvendige utgifter til
håndlanger ved jordskifte i skog
 merverdiavgift. NB! Bruk av skogfondsmidler til merverdiavgift gir
ikke skattefordel.
Skogfond kan ikke brukes til
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Serviceavgift til Mjøsen
Reparasjoner etter skogsdrift (grusing av veger osv.)
Utjevning av hjulspor
Bygging av enkle og midlertidige driftsveger

Bruk av skogfond til vegformål
Skogfond og skogsbilveger
For skogsbilveger kan skogfond brukes til å dekke kostnader til bygging,
ombygging og vedlikehold av veg, inkludert velteplasser. Når det gjelder
årlig vedlikehold av skogsbilveger er hovedregelen at dette kan dekkes
med inntil 4 kr/løpemeter. Større vedlikeholdsprosjekter som gir høyere
kostnader enn dette kan også dekkes, men da kreves en
forhåndsgodkjenning fra kommunen.
Reparasjoner av skogsbilveger etter skogsdrift kan ikke dekkes av
skogfond.
Skogfond og traktorveger
Skogfond kan brukes til å bygge permanente traktorveger (vegklasse 7)
forutsatt at skogeier har søkt om bygging av vegen og fått den godkjent
av kommunen. Skogfond kan også brukes til større ombygginger av
eksisterende traktorveger, forutsatt at ombyggingen søkes om og
godkjennes av kommunen.
Skogfond kan ikke brukes til vanlig vedlikehold av traktorveger, og heller
ikke til reparasjoner av traktorveger etter skogsdrift.
Skogfond og enkle driftsveger
Skogfond kan ikke brukes til å bygge enkle eller midlertidige driftsveger,
selv om bygging av veg er søkt om og godkjent av kommunen.
Skogfond kan ikke brukes til utjevning av hjulspor etter skogsdrift.

LANDBRUKSVEGER
Når er vegbygging søknadspliktig?
 Nybygging av permanente veger er søknadspliktig. Dette gjelder
for alle vegklasser.
 Ombygging av veg er søknadspliktig hvis vegklassen heves, hvis
traseen endres eller bredden utvides utover eksisterende
veglegme.
 Bygging av enkle og midlertidige veger er søknadspliktig hvis
gravingen fører til mer enn 1 meters skjæring eller fylling eller det
graves i en lengde på over 150 m eller totalarealet av gravingen
overstiger 450 m2.
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Søknadsprosedyre
Søknad om nybygging eller ombygging av veganlegg sendes til
kommunen. Søknaden må være godkjent før arbeidet med vegen settes
i gang. Søknadsskjema kan fås på landbrukskontoret, og
skogbruksrådgiver kan hjelpe til med å fylle ut skjemaet. Det er helt
nødvendig å legge ved kart med inntegnet vegstrekning.
Kommunen sjekker innkommende søknader opp mot relevant lovverk og
tilgjengelige databaser over naturhensyn, flom- og skredfare og
kulturminner i det aktuelle området. Deretter drar kommunen på befaring
der vegarbeidet er planlagt utført. Etter en helhetlig vurdering vedtar
kommunen om tiltaket skal godkjennes eller ikke.
Vegplanlegging
For å få sluttgodkjent en skogsbilveg må de tekniske kravene i
landbruksvegnormalene være oppfylt. Tømmertransportører kan velge å
nekte å kjøre på skogsbilveger som ikke er godkjent, og derfor er det
svært viktig å bygge vegen i henhold til kravene i landbruksvegnormalen.
Man kan heller ikke få utbetalt tilskudd til vegbygging hvis de tekniske
kravene ikke er oppfylt.
De tekniske kravene i landbruksvegnormalene er temmelig omfattende,
og derfor er det nødvendig å bruke profesjonell vegplanlegger for å få til
å oppfylle alle de tekniske kravene. Ved bruk av profesjonell
vegplanlegger unngår man ubehagelige overraskelser i etterkant av
vegbyggingen, når veganlegget skal sluttgodkjennes av kommunen.
Vi gjør oppmerksom på at Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ikke kan
bistå med å planlegge vegprosjekter. Våre rådgivere har ikke
fagkompetanse på vegplanlegging, og kan ikke gi utfyllende
anleggstekniske vurderinger med hensyn på planlagte vegprosjekter.
Derfor må de som ønsker å bygge veger finne vegplanleggere andre
steder, men kommunen kan hjelpe til med å finne profesjonelle
planleggere.
Se også: «Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse» (LMD,
L.dir.)
http://www.skogkurs.no/vegnormaler/pdf/Normaler_for_landbruksveier_2
013.pdf
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DIVERSE
AUTORISASJONSKURS I PLANTEVERN 2018
Kontakt Norsk Landbruksrådgivning Gudbrandsdalen hvis du vil være
med på kurs eller har fullført kurs et annet sted og ønsker å gå opp til
eksamen.
Kveldskursene går over to kvelder. Kursopplegget er likt for grunnkurs og
fornying. Ved grunnkurs kommer obligatorisk praksisdag i tillegg. Dato
for det blir gitt på kurset.
Landbrukssenteret på Vinstra:

Torsdag 08.02. kl:19:00-22:00
Torsdag 15.02. kl:19:00-22:00
Felleskjøpet Otta:
Onsdag 07.02. kl:19:00-22:00
Onsdag 15.02. kl:19:00-22:00
Legger ved kvelder på Otta i tillegg vis tidspunktene vi har satt opp på
Vinstra ikke passer for noen.
Kursene er både for de som skal fornye autorisasjonsbeviset og for de
som skal ta eksamen første gang inkludert en praksisdag. Det er enklest
å bestille kursmateriell direkte fra www.haugenbok.no
De som skal fornye beviset får vanligvis brev fra Fylkesmannen i
Oppland, som administrerer ordningen.
Telefon:
Eivind Bergseth: 952 00 352 / Ole Jakob Ulberg: 951 43 626
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INFORMASJON FRA MATTILSYNET

Tilsyn i sauebesetninger våren 2017
Tap av sau på utmarksbeite er en av de største dyrevelferdsmessige
utfordringene vi har i Norge. Tap til fredet rovvilt anses å være den
viktigste enkeltårsaken. Mattilsynet har gjennomført inspeksjoner hos
sauebrukere som hadde et samlet tap over 10 % i beitesesongen 2016.
I Gudbrandsdalen utgjorde dette 22 stk. og det var bl.a. fokus på fôring,
dokumentasjon i form av slipplister/helsekort og forebygging av tap. Tre
av disse besetningene fikk pålegg fra Mattilsynet. De regelbrudd som ble
avdekket gjaldt manglende brannvarsling, tynne dyr og liten bruk av
forebyggende tiltak. Mattilsynet har blitt godt mottatt på gårdene og har
sett
mange
fine
sauehold
med
engasjerte
saueeiere.
Håndtering av kadaver
Mattilsynet vil minne om at døde småfe og storfe skal leveres til
kadaverbil. Det er forbudt å grave ned døde drøvtyggere, samt å bruke
de til åte. Kadaver skal være tildekket frem til henting, helst med
presenning/plast slik at ikke åtseldyr kan komme til.
Dette er av hensyn til eventuell smittespredning.
Mattilsynet tar ved kapasitet ut hjerneprøve av småfe over 18 mnd. alder
og storfe over 4 års alder. Det er da viktig at ikke øremerker tas av dyret,
slik at identiteten er sikker. Man kan legge øremerket løst på dyret som
alternativ dersom de må fjernes fra ørene.
Skrantesjuke
Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en
type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes
ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke
hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr. Det
ble tatt ut et stort antall hjerneprøver fra vilt under høstens jakt i
Gudbrandsdalen og det ble ikke påvist noen positive dyr. I Nordfjella
pågår det nå avliving av reinsdyrstammen for å hindre smittespredning
av denne sykdommen.

24

Utegang vinterstid
Vi vil minne om at småfe og storfe som går ute i vinterhalvåret har krav
på frostfritt drikkevann, tilstrekkelig fòr og ly for vær og vind. Et ly skal
bestå av minst tre vegger og tak, og liggearealet må være stort nok til at
alle dyrene kan ligge samtidig. Liggeunderlaget skal være rent, bekvemt
og tørt. Det foreligger også krav til at dyr som krever ekstra stell (ved
kalving, sykdom, skade) får tilgang til et egnet rom som kan varmes opp.
Til det sistnevnte ligger også fikseringsmulighet ved behandling av dyr.
Har du startet opp med nytt dyreslag, eller avsluttet et dyrehold?
Det er viktig at Mattilsynet får beskjed om slike endringer. Dette kan
gjøres via vår Skjematjeneste på hjemmesiden, eller ved å kontakte oss
direkte.
Husdyrregisteret er en kanal som Mattilsynet bruker for informasjon og
det er viktig at dyrehold oppdateres i dette kontinuerlig. Dette spesielt for
å sikre god og sikker sporbarhet ved f.eks. et utbrudd av en smittsom
sykdom blant dyr eller hvor mat har gjort folk syke.

Pass på gårdskatten
Katter er ofte en del av gården og en kjærkommen musefanger og venn.
Selv om katten har pels, så er den ikke tilpasset vår kalde vinter. Katten
ble importert i sin tid fra arabiske land og har en pels som er tillaget for å
stenge varmen ute; noe vi ofte ser når katter ligger tett inntil peisvarmen.
Nå på vinteren må katten derfor ha tilgang til en plass som gir ly for
kulde, vær og vind.
Mattilsynet har erfart at noen kattehold kan gå ut av styring og bli for
store. Dette kan gi opphav til ville katter, sykdom og innavl. Mattilsynet
anbefaler å holde antallet katter nede gjennom kastrering/sterilisering. Idmerking, vaksinering og ormekur anbefales også for å kunne holde god
kontroll og sikre en god helse. Husk også at katter skal ha vann, ikke
melk. Melken inneholder stoffer som kattene ikke tåler.
Mer informasjon om prosjekter, regelverket og andre aktuelle tema finner
du på www.mattilsynet.no
Ta gjerne kontakt med oss for informasjon og veiledning!
Hilsen Mattilsynet, avdeling Gudbrandsdal
Telefon 22 40 00 00, e-post: postmottak@mattilsynet.no
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PRIMÆRNÆRINGSUTVALET I MIDT-GUDBRANDSDAL
Utvalet er sett saman av representantar frå faglaga i landbruket.
Hovudoppgåva er å bidra til styrking og utvikling av landbruket i
Midtdalen, i tråd med Utviklingsplan for landbruket i Midtdalen. Dette har
utvalet jobba med i 2017:
 Arrangert tre skogdagar for ungdomsskuleelvar i alle tre
kommunane. Målet er å rekruttere fleire ungdommar til skogbruket.
 Delt ut prisen «Årets Midtdalsbonde 2017» saman med Sparebank
1 Gudbrandsdal og avisa Dølen. Vinnar er Hans Mathias Ulberg frå
Sør-Fron. Målet er å synleggjere landbruket.
 Starta arbeidet med ei lokal mentorordning for nye gardbrukarar i
Midtdalen. Målet er å støtte nye brukarar.
 Administrert Facebooksida «Midtdalsbonden». Målet er å få ut
nyheiter, stort og smått.
Arbeidet er støtta av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Oppland
fylkeskommune.
Desse har vore med i utvalet i 2017:
Marthe Dypdalen, Nord-Fron Bondelag (leiar)
Kjell Arne Kaus, Ringebu Bondelag
Ola Kjorstad, Sør-Fron Bonde- og småbrukarlag
Jan Karenstuen, Nord-Fron Bonde- og småbrukarlag
Ola Rundsveen, Fron Skogeigarlag
Jostein Tromsnes, Ringebu-Fåvang Skogeigarlag
Anne Berit Grasbakken, tilsett hos Fylkesmannen i Oppland, er
sekretær.
Utvalet vil halde fram med arbeidet til neste år. Både utdeling av prisen
«Årets Midtdalsbonde» og skogdagar for ungdomsskuleelvar er tenkt
vidareført. Elles er årsplan for neste år under arbeid. Ta gjerne kontakt
med ein av representantane eller sekretæren om det er spørsmål eller
innspill.

26

MIDTDALSBONDEN.NO – NETTSTADEN FOR LANDBRUKET I MIDTGUDBRANDSDAL
På nettstaden Midtdalsbonden, www.midtdalsbonden.no, finn du nyheiter og
info som gjeld landbruket, som til dømes:
 Midtdalskalenderen – møte, kurs og ulike arrangement
 Tilskotsordningar og søknadsfristar
 Lovverk
 Organisasjonar, rådgjeving, forvaltning m.m.
Om du vil publisere arrangement i Midtdalskalenderen, har forslag til
artiklar eller spørsmål om nettstaden, ta kontakt med webredaktørane:
 Hilde Hammer, tlf. 61 29 92 65, e-post hilde.hammer@sorfron.kommune.no



Ragnhild Sperstad, tlf. 61 29 92 52, e-post ragnhild.sperstad@sorfron.kommune.no,
 Anne Berit Grasbakken, tlf. 61 29 92 57 eller 61 26 61 47, e-post
fmopabg@fylkesmannen.no,

VIKTIGE TELEFONER, E-POST OG ADRESSER:

BEREDSKAPSGRUPPE I FRON
Fron har i mange år slitt med store tap til rovdyr, og på bakgrunn av det
har det kommet opp et forslag om ei beredskapsgruppe som kan bistå
beitebrukere som opplever dette. Vi skal kunne bistå med å organisere
hjelp til beitebrukere/gardbrukere som opplever rovdyrangrep og andre
ekstraordinære hendelser. Dette er et tilbud for dem som ønsker det.
Dette gjelder alle gardbrukere i Fron.
Gruppa består av:
Marthe Dypdalen, leder

915 48 144

Lars Ole Auglestad, nestleder

913 42 140
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Mari Synnøve Aasen Slåen
Jonny Mathisen
Ole Petter Berget
Ivar Sylte
Per Nyhus
Pål Kjorstad
Beredskapsgruppa er knytt opp mot vakttelefonen for rovvilt og har tett
samarbeid med jaktleder i det kommunale jaktlaget og landbrukskontora.
Alle i beredskapsgruppa har taushetsplikt.
Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet. Nemndene skal bistå i det
lokale tilsynsarbeidet med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker. For å få
kontakt med dyrevernnemnda der du bor, må du ringe det lokale
Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

DYREVERNSNEMNDER 01.01.2017 – 31.12.2020
Dyrevernnemnda i Gudbrandsdal Nord Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Lesja og Dovre
Ola Brenna
Hans Erik Kolden
Bjørn Sæta
Marit Sætrom
Pål Lasse Torstad
Kristian Ekre
Inger-Johanne
Kjorstad

Brenna,
2693 Nordberg
Solsidevegen 244,
2686 Lom
Gudbrandsdalsvegen
680, 2670 Otta
Storrustvegen 228,
2663 Dovreskogen
Vestsidevegen 1004,
2665 Lesja
Skåbuvegen 1851,
2640 Vinstra
Kilevegen 103,
2647 Sør-Fron

901 69 937

Ikke epost

416 33 102
990 09 658 bjsaeta2@online.no
913 73 654
995 63 715
61 24 5118 ptorstad@lesja.net
911 31 563 kristian.ekre@c2i.net
920 45114 jekjor@online.no

Dyrevernsnemnda i Gudbrandsdal Sør Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu
Linn Veronica
Brattås

Landgårdsvegen 200,
2635 Tretten
Gamlevegen 370,
Hans Petter Nyseth 2624 Lillehammer
Vollavegen 11,
Simen Jan Volden 2652 Svingvoll
Brekkomsvegen 773,
Erik Borgen
2634 Fåvang
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95809803

linnbrattas@hotmail.com
hans.petter.nyseth@oppland.or
412 10 405 g
46 77 88
20
simen_volden@hotmail.com
911 89 201

epborgen@frisurf.no

VETERINÆRVAKTORDNINGEN FOR RINGEBU OG ØYER
VETERINÆRDISTRIKT OG VETERINÆRVAKTORDNINGEN FOR
FRON VAKTOMRÅDE.
Avtalene om deltakelse i veterinærvaktordningen mellom Ringebu
kommune, Stav Veterinærsenter og Vaktgruppa i Ringebu og avtalene
mellom Veterinærvakta Fron AS og Nord-Fron kommune utløper den
31.12.2017.
Ringebu kommune ved Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og NordFron kommune ved Landbrukskontoret i Nord-Fron har nå inngått nye
avtaler med veterinærene i de forskjellige vaktdistriktene.
Veterinærene tiltrer vaktordningen for produksjonsdyr med virkning fra
01.01.2018. Kontrakten er inngått f.o.m. 01.01.218 og opphører den
31.12.2019 med mulighet for forlenging til 31.12.2021.
Veterinærvakt
Ringebu tlf.
Fron tlf.
Stav Veterinærsenter Tretten

61 28 05 00
61 29 14 00
61 27 65 14

Avløser
Ringebu tlf.
Fron tlf.

95 02 70 29
61 29 22 30

DIGITAL POST.
Sør-Fron kommune sender ut post digitalt. Eiere av enkeltforetak vil
kunne motta sine digitale brev fra kommunen i Altinn.
Denne løsningen fører til mye raskere postgang og er
arbeidsbesparende for landbrukskontoret. For at løsningen skal fungere
må foretaket være oppført med gateadresse i Enhetsregisteret. Ber
derfor om at du sjekker om ditt foretak er oppført med gateadresse i
Enhetsregisteret!
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Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ønsker alle sine brukere en
god jul og et godt nyttår.

Takk for samarbeidet i året som har gått!
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Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor
postmottak@sor-fron.kommune.no

Telefaks nr.: 61 29 90 01 (servicekontoret) – sentralbord

61 29 90 00

john-ludvik.dalseg@sor-fron.kommune.no
(landbrukssjef)

61 29 92 49

ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
(jordbruksrådgiver – gårdskart)
treffes mandag,tirsdag,onsdag og fredag

61 29 92 52

ragnhild.bang.vestad@sor-fron.kommune.no
(landbrukskonsulent)
– treffes mandag, tirsdag, torsdag,

61 29 92 53

anne.aulie@sor-fron.kommune.no
(skogbruksrådgiver)

61 29 92 54

oyann.brandstad@sor-fron.kommune.no
(jordbruksrådgiver)
– treffes mandag, tirsdag, torsdag, fredag

61 29 92 55

Hilde.Heide.Baukhol@sor-fron.kommune.no
(landbruksrådgiver)
– treffes mandag, tirsdag, torsdag, fredag

61 29 92 56

61 29 92 57
anne-berit.grasbakken
(regionstilling / overingeniør)
ansatt hos Fylkesmannen fmopabg@fylkesmannen.no
bente.dahl@sor-fron.kommune.no
(landbrukssekretær)
- treffes mandag, tirsdag, onsdag

61 29 92 58

hilde.hammer@sor-fron.kommune.no
(miljø- og utmarksrådgiver )

61 29 92 65

”Lia” – felles møterom

61 29 92 59

Postadresse:
Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL)
Kommunevegen 1
2647 Sør-Fron
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