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Tørkesommeren 2018 

Tørkekrisen er til dels avblåst kunne man lese i pressen for noen uker siden. Den 
varslede nedslaktingen av besetninger har uteblitt. Mange som driver med husdyr har 
hatt og har en stri tørn med å skaffe nok fôr til vinteren, men de aller fleste i vår 
kommune har klart å finne løsninger. Det er imponerende!  

Mye av dette kan takkes snarrådighet, oppfinnsomhet og god kunnskap blant våre 
bønder. Det har gjennom sommeren blitt satt i verk en rekke tiltak for å få nok 
grovfôr.  Kornareal er slått til grønnfôr, dette arealet er sådd på nytt for å få en slått til 
og engarealer er slått og gjødslet på nytt i håp om å få en 3.slått. Beiter og utmark er 
blitt godt utnyttet for å spare på det grovfôr som er høstet og kraftforleverandører har 
nye kraftfôrsorter som inneholder mer struktur for å spare på grovfôret. Heldigvis kom 
det noe nedbør i august og veksten i enga tok seg og det ble en siste slått. 
Kornbønder ble oppfordret til å spare på halmen og nye samarbeid er etablert.  
Bondeorganisasjonene har klart å fremforhandle endringer i avlingssviktordningen og 
fått på plass en krisepakke som også gjelder for vår kommune. Vi må ta med oss det 
positive når vi ser tilbake på sommeren.  

 

Avlingssvikterstatning og bemanning 

Produsenter som får klimarelaterte avlingsskader kan søke om erstatning.  
Ordningen er en del av jordbruksoppgjøret og erstatning gis til avling på rot, 
erstatning beregnes i vekstgrupper.  Det gis erstatning for avlingssvikt ut over 30 % 
egenandel. Det ligger an til at svært mange i Vestre Toten er berettiget til å søke og 
mange har allerede søkt. 

Landbrukskontoret skal kontrollere og attestere på alle søknader. Det er 
Fylkesmannen som utbetaler erstatningene. For kommunen blir dette en stor 
oppgave og det kommer i tillegg til alle lovpålagte oppgaver som vanskelig lar seg 
bortprioritere.  



 

 

Vi ber om forståelse for at det i tiden fram til jul blir noe redusert tilgjengelighet på 
kontoret. For å lette på arbeidstrykket vil behandling av søknad om nydyrking og 
grøfting utsettes til våren. 

Søknadsfristen for avlingssvikt er 31.10. Søknaden leveres elektronisk via 
ALTINN. 
 
Mer info og dokumenter om erstatning for klimabetingede skader i planteproduksjon, 
Se www.landbruksdirektoratet.no 

 

Søknad om produksjonstilskudd og Søknad om RMP-midler (regionalt 
miljøprogram) 

Søknadsfrist for begge tilskuddsordningene er 15.10. Søknadsfristen er absolutt, så 
ikke vent med å registrere søknaden til siste dagen, det er ingen mulighet til å klage 
på tidsfristen. Du har mulighet til å rette opp søknaden i 14 dager etter fristen, hvis du 
har sendt inn skjema 

For RMP (regionalt miljøprogram) er det de samme tilskuddssatser og vilkår som i 
fjor. Tilskudd til mjølkeku på seter er økt, øvrige satser er som i fjor.  Nytt fra i år er at 
det kan søkes tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Det må være brukt 
nedlegging eller nedfelling som spredemetode om våren eller i vekstsesongen for at 
du kan søke tilskuddet. 

Søknader skal registreres elektronisk, gå inn på ALTINN og registrer søknaden din. 
Skal du søke begge tilskuddsordningene må du søke produksjonstilskudd først slik at 
arealene blir registrert på deg. Deretter kan du søke om RMP-midler for disse 
arealene. 

Dersom du får problemer med registrering, tegne inn tiltak på kart, eller lignende; ikke 
nøl med å ta kontakt, så hjelper vi deg.  

 

Sykdomsavløsing 

Nå er det nye elektroniske skjema for søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom 
og fødsel o.l. De gamle papirskjemaene går ut. 
 
På nettsidene til Landbruksdirektoratet finner du informasjon – samt instruksjonsfilm 
om hvordan søknaden skal fylles ut:  
 
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-
marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom#nytt-system-for-soeknad-om-tilskot-
til-sjukdomsavloeysing- 
 



 

 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt: 

 
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  

 

 


