
 

 

 

Landbruksnytt – informasjon fra landbrukskontoret i 

Vestre Toten - mars 2018 

 

 

 

1. Produksjonstilskudd i jordbruket 

Del 1 - 2018 

Første søknadsfrist i 2018 er 15. mars og da er det husdyrprodusenter som kan søke.  

Registrer dyretall i søknadsskjema via Altinn. 

I søknaden skal du registrere antall dyr du disponerer pr 1. mars. Registreringen er grunnlag 

for husdyrtilskudd, økologisk husdyrtilskudd, driftstilskudd melkeproduksjon og 

driftstilskudd for spesialisert kjøttfeproduksjon.  

Dyretall  1. mars er grunnlag for beregning av tilskudd til avløser ferie og fritid for året 2018. 

Det er absolutt søknadsfrist, slik at det er ikke mulig å søke etter fristen 15. mars. Hvis du 

ikke har registrert søknaden innen 15. mars vil den bli avvist.   

Er du ny søker, sjekk med Enhetsregisteret i Brønnøysund at du er registrert med 

organisasjonsnummer på foretaket som du skal søke på. Kobling mellom eiendom og org. nr 

må være i orden før søknadsfristen 15. mars. 

2. Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler)  

Årets pott med SMIL-midler er på 150 000 og fristen for å søke er som i fjor 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. 

Tema gruppert etter tilskuddssatser:    Tilskudd i % av godkjent kostnad 

 Biologisk mangfold, istandsetting gamle beiter og kulturminner  50 % 

 Verneverdige bygninger        35 % 

 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter stier, friluftsliv    Inntil 70 % 

 Forurensingstiltak         Inntil 70 % 

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


 

 

3. Revisjon av beitebruksplan. 

Vi har starter opp med å revidere kommunens beitebruksplanen, som ble lagd i 2006. Etter 

fjorårets ulvesommer ser vi at vi kan måtte forholde oss til en annen situasjon med rovvilt 

enn hva vi har vært vant til og dette må med i planen. Arbeidsgruppe består av 

representanter fra beiteforeningene og oss på landbrukskontoret. Vi håper å få planen 

vedtatt før sommeren. 

Fotokonkurranse - Hva er vel bedre enn å synliggjøre verdien av utmarksbeiting med bilder 

av beitedyr og vårt flotte kulturlandskap!? Send oss dine blinkskudd av premiekua eller 

yndlingssøya ute på beite eller et beiteprega landskap. Vinnerbildet vil bli premiert! 

 

4. Plussbruk 

Kommunene i Gjøvikregionen har startet et prosjekt som er har fått navnet Plussbruk. Det 

stod litt om det i Oppland Arbeiderblad i forrige uke. Målet er å kartlegge ubrukte ressurser 

på bygda og forhåpentligvis koble dem sammen med gode ideer og entreprenørskap, skape 

nettverk for tilleggsnæringer, osv. I disse dager sendes det ut et spørreskjema til alle eiere av 

småbruk med mindre enn 35 daa dyrka mark, men skjema er åpent for alle som ønsker å 

delta.   

Klikk på denne linken til Gjøvik kommune og svar på spørsmålene, hvis du har interesse for 

prosjektet. 

Har du spørsmål, 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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