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Hei! 

Her følger litt informasjon fra landbrukskontoret. 

Bygdeutviklingsmidler – (BU-midler) 

Vi ønsker å minne om Innovasjon Norge sine BU-midler. Har du behov for å investere i 
driftsbygning eller utvikle ny næring på gården? Da kan du få støtte gjennom Innovasjon 
Norge. Nå i februar ble to av søknadene fra i fjor innvilget. Disse var for bygging av ett 
løsdriftsfjøs for melkeproduksjon og ett for ammeku. Byggene fikk støtte med henholdsvis 
NOK 1 000 000 og NOK 575 000.  

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til 

 Etablering av ny virksomhet 
 Bedriftsutvikling 
 Investeringer i produksjonsanlegg 
 Investeringer i økologisk fruktdyrking 
 Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte 

For mer informasjon om hva som er prioriterte satsingsområder og hvilke krav som kan 
stilles til søknaden, se: 

 http://www.innovasjonnorge.no/landbruk/ 

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler)  

Årets pott med SMIL-midler er på NOK 170 000. Nytt av året er at vi innfører en søknadsfrist og den 

er satt til 21. april.  

Du kan søke om SMIL-midler ved å fylle ut følgende skjema: 

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=9395 

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 

http://www.innovasjonnorge.no/landbruk/
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=9395


 

 

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. 
Tiltaksstrategi for GLT og Hadeland for 2014- 2017: 

Tema gruppert etter tilskuddssatser:  Tilskudd i % av godkjent kostnad 

 Biologisk mangfold, istandsetting gamle beiter 
(1)

 og kulturminner 50 % 

 Verneverdige bygninger       35 % 

 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter stier, friluftsliv   Inntil 70 % 

 Forurensingstiltak
(2,3)        Inntil 70 % 

1. Istandsetting av gamle beiter innbefatter inngjerding av områder som skal benyttes til beite. 

Vestre Toten kommune ønsker å styrke landbruket som baserer seg på lokale ressurser og ønsker å 

øke beitebruken.  

2. Forurensningstiltak kan være så mye. Vi har sett at gamle gjødselporter har et stort skadepotensial 

hvis den ødelegges. Kommunen godkjenner støtte til tiltak med å reparere gamle og slitte 

gjødselporter. 

3. En god og sikker bruk av husdyrgjødsel er bra for å forhindre forurensning. Hvis man slipper å spre 

husdyrgjødsel på høsten er det bra for miljøet. Kommunen godkjenner derfor støtte til tiltak med å 

øke gjødsellagerkapasitet.  

Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) 

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene 

og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. 

Vestre Toten har fått tildelt NOK 130 000 for 2017.  Prosentsatsene videreføres som i fjor: 

Grøfte-/Bekkerensk:  30% 

Markberedning:  30% 

Suppleringsplanting:  30% 

Mekanisk etterarbeid:  30% 

Avstandsregulering:  30% 

 

I tillegg videreføres ny-ordningene fra i fjor med tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog. 

Hensikten med ordningene er å stimulere til økt skogproduksjon og bedre tømmerkvalitet. Økt 

skogproduksjon gir i tillegg større karbonopptak og mer biomasse fra skog som kan erstatte 

produkter laget av fossilt råstoff (olje og gass). Når kvaliteten bedres vil sagtømmerandelen øke og 

mer råstoff går til lengelevende produkter. 

Tettere planting:  80% av kostnaden til de siste 50 plantene pr dekar 

Gjødsling:   40%  



 

 

Har du spørsmål om støtteordningene, ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret: 

Egil Ulsrud (landbruk):  E-post: egil.ulsrud@vestre-toten.kommune.no 

     Telefon: 61 15 34 43 

Anders Kvaløy Olsen (landbruk)  E-post: anders.olsen@vestre-toten.kommune.no 

     Telefon: 61 15 34 58 

Ola Langedal (skogbruk)  E-post: ola.langedal@vestre-toten.kommune.no 

     Telefon: 61 15 34 42 

 

Med hilsen fra  

Landbrukskontoret i Vestre Toten  
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