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Plantevernmidler. 

Vi merker oss et stadig økende engasjement og bevisstgjøring hos folk flest rundt bruken av 

plantevernmidler. På landbrukskontoret mottar vi henvendelser fra publikum og fra bønder med 

bekymring rundt enkeltes bruk av slike midler. Vi har stort sett tiltro til at de fleste forstår at dette er 

verktøy som ikke bør overdrives/misbrukes, både med tanke på ikke å skade det ytre miljø, hindre 

resistensutvikling og for å ta vare på forståelse og goodwill til bruken, blant folk flest. Alt dette er 

viktig for å beholde verktøyet i verktøykassa. 

Å stadig bruke Roundup i en åker uten ugras i august, for å tvangsmodne og komme tidlig i gang med 

treskinga er ikke greit. Ha litt is i magen! 

Alle har vi forbedringspotensialer og kanskje kan det være lurt å se over sine notater fra 

plantevernkurset før man drar fram sprøyta i år? 

Ellers er det Mattilsynet som er tilsynsmyndighet for bruk av plantevernmidler.  

Mattilsynet - plantevern 

 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tronderbladet.no%2Fnyheter%2Farticle11553334.ece&psig=AOvVaw3DqYMGINuoVIMpTTzmKLGN&ust=1598526350200000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjXxOzcuOsCFQAAAAAdAAAAABAL


 

 

Kornkjøring.  

En annen ting vi får en del henvendelser om er irritasjon over at noen kjører korn uten å 

dekke hengeren med presenning. Man sparer kanskje noen minutter på å droppe 

presenningen, men man utsetter andres åker for spredning av floghavre og det er dårlig stil.  

Bekjempelse av floghavre må tas seriøst og kornet er også et ugras i naturen og i feil kultur. 

Især er dette ille for våre såkornprodusenter som gjør en viktig jobb.   

Også for dette kravet er det Mattilsynet som er tilsynsmyndighet, men vi vil gjerne komme 

med en henstilling om at du følger reglene og dekke til kornlasset når du kjører langs veiene 

og langs andres åker. 

Mattilsynet – Floghavre 

 

SMIL – spesielle miljøtiltak i jordbruket.  

Det er fremdeles penger igjen av årets SMIL-midler og vi imøteser gjerne søknader om støtte 

til gode tiltak for å ta vare på spesielle verdier i jordbruket.  

Det kan blant annet gis tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige 

bygninger gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting etter kulturminnefaglige 

retningslinjer. Mjøsmuseet ansatte nylig Ole Tian Jarlsvang som ny bygningsvernrådgiver 

etter Trond Raddum. Ole kan kontaktes for konsultasjon og rapportskriving hvis du eier 

verneverdige bygninger og bygningsmiljø med behov for restaurering. En slik rapport er godt 

grunnlag for å underbygge søknad om støtte til tiltak. 

E-post: ole.tian.jarlvang@mjosmuseet.no  

Telefon: 97673723   

Mjøsmuseet - Bygningsvern 

Informasjon om SMIL-ordningen 

https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/
https://mjosmuseet.no/bygningsvern
https://www.vestre-toten.kommune.no/teknisk-og-eiendom/planavdelingen/landbruk-og-landbrukskontoret/#heading-h3-2


 

 

 

Foto: Vøiling av stabburet på Rud Klokkergård. Instagram: #rudklokkergard 

 

Produksjonstilskudd og Regionalt miljøprogram 

Frist for PT – søknad og RMP – søknad er 15.10.20 med registreringsdato pr 1.10.20 

Det kan søkes inntil 14 dager etter frist, men da vil det bli foretatt en reduksjon i tilskudd med 

kr 1000,- pr dag. 

Endring av opplysninger gitt i søknad kan endres i samme periode, 14 dager etter 

søknadsfristen 15.10.  

Alle som søker PT og RMP skal ha gjødslingsplan for alt areal og føre plantevernjournal. 

Gjødslingsplan og Plantevernjournal skal være for årets sesong og oppdatert i løpet av året. 

 

Kommunen kan gi nærmere opplysninger og veiledning og hvordan man logger seg på 

systemet (elektronisk søknad) og kan vise hvordan man registrer tiltak i kart for søknad om 

RMP-midler. Kommunen kan ikke fylle ut søknader på vegne av søkeren. 

Veileder for RMP-tilskudd, lenke  

Om produksjonstilskudd - Landbruksdirektoratet.  

 

Skogbruk  

Vi minner om at siste frist for skogeiere å søke kommunen ekstraordinært plantetilskudd (1,3 

kr pr plante) for planting utført våren 2020 er 1. september.  

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-rmp---2020-revidert-110820-flamming-og-frist.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd


 

 

Tilskuddet gis til skogeiere som har plantet selv, eller som ikke har benytte seg av 

skogeieranddelslag eller sentrale aktører til plantearbeidet.   

Søknaden kan leveres via skogfond på nett eller så kan papirskjema ldir 909 benyttes. 

Tilskudd for tettere planting og refusjon fra skogfond søkes samtidig på samme skjema.  

Mer informasjon – Landbruksdirektoratet - Skog 

 

Skogkultur  

Høsten er en fin tid for å drive med ungskogpleie, og eventuelt planting/suppleringsplanting. 

Ungskogpleie er det mest effektive tiltaket etter planting for sikre at skogen også i fremtiden 

vil produsere kvalitetstømmer og gi muligheter for avkastning.  Vi oppfordrer derfor alle 

skogeiere til å se etter om de har ungskogfelter som burde vært ryddet/avstandsregulert. 

Tiltaket kan dekkes med skogfond med skattefordel og gis inntil 35%tilskudd. For de som 

ikke har tid eller anledning til å utføre jobben selv er det flere aktører som tar på seg slike 

oppdrag, herunder Glommen-Mjøsen skog, Nortømmer og Toten allmenning lodd nr 1.  

Vedlagt lenke viser standarden for ungskogpleie i innlandet og en film om ungskogpleie: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/skogkultur/standard-

for-ungskogpleie-i-innlandet/ 

 

I Vestre Toten kommune gis også inntil 35% tilskudd til markberedning og grøfterensk i skog. 

Vi presiserer at nygrøfting av myr ikke er tillatt.  

Vi oppfordrer alle som har utført tiltak til å søke via skogfond på nett (innlogging via altinn). 

Papirsøknad som eventuelt kan benyttes for grøfting er skjema ldir 910, for øvrige 

skogkulturtiltak benyttes skjema ldir 909.  

Vi ber om at alle søknader sendes kommunen raskt etter at tiltaket er utført. Søknadsskjema 

kan sendes til: post@vestre-toten.kommune.no  

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/korona-tilskudd/ekstraordin%C3%A6rt-plantetilskudd/ekstraordnin%C3%A6rt-plantetilskudd-i-2020#for-skogeiere
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/skogkultur/standard-for-ungskogpleie-i-innlandet/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/skogkultur/standard-for-ungskogpleie-i-innlandet/
mailto:post@vestre-toten.kommune.no
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.fylkesmannen.no%2Fnb%2Finnlandet%2Flandbruk-og-mat%2Fskogbruk%2Fskogkultur%2Fstandard-for-ungskogpleie-i-innlandet%2F&psig=AOvVaw1z2da9e7wbLNplgIaGQEg7&ust=1598524381662000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDMucPVuOsCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

 

 

 

 

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 

Yngve Granum Stang (skog, vilt, utmark)  

E-post: yngve.granum-stang@vestre-toten.kommune.no 

     Telefon: 90 20 90 59 

 

 

 

Med hilsen fra  

Landbrukskontoret i Vestre Toten  

 

 

 

mailto:egil.ulsrud@vestre-toten.kommune.no
mailto:anders.olsen@vestre-toten.kommune.no
file:///C:/Users/teako/Documents/Landbruk/Landbruksnytt/yngve.granum-stang@vestre-toten.kommune.no

