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I DETTE NUMMERET 

God Jul! 

Viktig info! 

Veterinærvakta for Hadeland har nå fått ett 

felles telefonnummer:  91 38 87 09 
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UTBETALING AV ERSTATNING FOR AVLINGSSVIKT 2018 

Det har vært en svært travel høst med attestering og kontroller av innkommende 

søknader om erstatning for avlingssvikt. Vi har til sammen mottatt 455 søknader 

fra gårdbrukere på Hadeland.  

I skrivende stund er 280 søknader behandlet/utbetalt. Det er ytterligere 70 søknader 

som er ferdig attestert fra landbrukskontoret og klare til behandling hos fylkes-

mannen. Avhengig av saksbehandlingskapasitet hos fylkesmannen og om søknadene 

er godt nok dokumenterte - er det håp om at de fleste av disse søknadene blir        

behandlet/utbetalt i 2018. 

Resterende søknader er av ulike årsaker ikke attestert. De fleste av disse mangler   

dokumentasjon på årets avling. Det kan også være at dokumentasjon på avlingen i de 

fem foregående åra mangler, noe som er nødvendig for å beregne brukets gjennom-

snittsavling i et normalt år. Dette gjelder særlig søknader i vekstgruppe potet, grønn-

saker, bær og grovfôr for salg. 

Dersom forventet vedtak om erstatning uteblir og all avling fra 2018 er levert mottak 

eller solgt, kan du ta kontakt med landbrukskontoret og/eller ettersende nødvendig 

dokumentasjon. Dokumentasjonen kan legges til søknaden via AltInn, eller sendes 

landbrukskontoret pr. post eller epost. 

OMLEGGING AV SØKNADSPROSEDYRER - TILSKUDD TIL   
DRENERING OG SMIL 

Fra og med 1. januar 2019, blir det nye prosedyrer for søknad om tilskudd til dre-

nering og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL).  Søknadene blir nå 

elektroniske og det skal søkes via Landbruksdirektoratets hjemmeside og Altinn, 

som de fleste andre tilskuddsordningene.  

Det nye systemet som heter Agros, vil etter planen være operativt i midten av        

februar.  Fram til da vil det ikke være mulig å søke disse tilskuddsordningene i papir-

format. 

Det vil bli annonsert ny, senere frist for SMIL-ordningen, som vanligvis  har 15.       

februar som søknadsfrist. 
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SKOGBRUKSPLAN PÅ DATA 

Allma 

Alle skogeiere som kjøpte skogbruksplan i 2017, har mulighet til å få den digitale 

skogbruksplanen Allma via Mjøsen skog.  Den er tilgjengelig på iPad og iPhone, og vil 

fra årsskiftet også være tilgjengelig for mobiltelefoner og nettbrett på Android 

plattform. Sammen med GPSen i telefonen/nettbrettet gir dette en fin mulighet til å 

orientere seg i skogen sin. Samtidig har du alle opplysninger om hvert enkelt skogbe-

stand.   

Du kan enkelt ajourføre skogbruksplanen ved å legge inn tiltak, enten det er hogst, 

planting eller ungskogpleie. Mjøsen har rutiner for å oppdatere skogbruksplanen 

etter hvert som du legger inn tiltak. På Mjøsen skog sin hjemmeside kan du finne 

mer informasjon om Allma. 

Din skog 

Viken skog har også etablert skogbruksplan på data som heter Din skog. Opplysning-

ene i dette opplegget er også hentet fra områdetaksten fra 2017. Løsningen er gratis 

for de som er medlemmer av Viken skog. Den gir på samme måte all informasjon om 

skogtilstanden i skogen din. Når du kopler på GPSen, kan du også her til enhver tid 

vite hvor du er. Skogbruksleder i Viken skog bruker også Din skog i planlegginga av 

drifter og skogkulturtiltak på eiendommene der de har oppdrag.  

Opplæring 

Landbrukskontoret satser på å arrangere kurs i samarbeid med Hadeland skogeierlag 

i bruk av de forskjellige planverktøyene. For bruk av Allma, både på iPhone og 

Android plattform vil vi få Mjøsen til å veilede oss, og for «Din skog» vil Viken forkla-

re hvordan den fungerer.  Vi 

kommer nærmere tilbake til når 

og hvor disse skogkveldene skal 

være. 
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ELGJAKTA 2018 

Vi har fått inn en god del rapporter fra årets elgjakt. Mange har avsluttet, men det 

er også noen som holder på fram mot slutten av jakttiden (23/12). Jegerne har 

vært flinke til å benytte rapporteringssystemet «settogskutt.no» som gir grunnlag 

for jaktstatistikken i kommunene. 

Etter en snørik vinter og en ekstremt varm og tørr sommer var det stor bekymring 

for hvordan dette ville påvirke beitet, og slå ut på kalvevekter og dyrenes kondisjon 

generelt. Det er så langt rapportert om enkelte svært små kalver (20-25 kg.), men 

gjennomsnittsvekten skiller seg lite fra de siste årenes gjennomsnitt. Situasjonen er 

derfor bedre enn fryktet. 

Jegere og grunneiere har valgt å være forsiktige med avskytingen i 2018, og dette er 

godt synlig i den foreløpige fellingsstatistikken.  
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CWD-prøver 

Gran kommune fikk i år oppgaven om å samle inn CWD-prøver (Chronic Waisting  

Disease / skrantesjuke) i forbindelse med jakta. 37 prøver er så langt analysert av 

Mattilsynet, uten at det er gjort funn av sykdommen. 

NYE ANSATTE VED LANDBRUKSKONTORET 

Siden forrige Landbrukspost ble utgitt, har Jan Jansen gått av med pensjon og Jon-

Gerhard Johansen har overtatt hans stilling. 

I tillegg har Tim– Oliver Wenski, ansatt hos Skogselskapet, men med kontorplass på 

Landbrukskontoret,  begynt i jobben som skogpådriver.  

Fra nyttår 2018 går Gro Vestues ut i permisjon og det jobbes nå med å få på plass en 

vikar etter henne. 
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SKOGSVEGER OG BRUK AV SKOGFOND 

Skogfond kan brukes til mange tiltak på skogsveger, men ikke til sporpynting og ut-

bedring av kjøreskader på skogsbilvegene i forbindelse med skogsdrifter. 

Vegvedlikehold 

Årlig skogsbilveg-vedlikehold på inntil kr 4,- pr løpemeter kan uten videre dekkes av 

skogfond, dersom det gjelder sommervedlikehold som skraping, slådding, kantslått 

og vedlikeholdsgrusing. Vintervedlikehold (brøyting, snøskraping og strøing) dekkes 

ikke av skogfond. Dersom vegforeningene tar tømmeravgifter og årsavgifter som gjel-

der begge deler, må det avklares hvor mye som utgjør sommervedlikehold, og andel 

vintervedlikehold. Vedlikehold av traktorveger dekkes ikke av skogfond. 

Større kostnader enn kr 4,- pr løpemeter i sommervedlikehold må forhånds-

godkjennes av Landbrukskontoret. Da kan skogeier sende en kort epost med en enkel 

forklaring om hva som tenkes å gjøres i forkant av tiltaket, så vil dere raskt få et svar 

fra oss. Send eposten til jon-gerhard.johansen@gran.kommune.no eller     hel-

ge.midttun@gran.kommune.no. 

Vegopprusting 

Dersom en skogsbilveg trenger tyngre opprusting, må det søkes på eget søknads-

skjema i forkant. Se Landbruksdirektoratets hjemmeside under «Eiendom og skog». 

Det må også lages en prosjektbeskrivelse med opprustingsplan, skoggrunnlag og 

transportgevinst. Her må man regne med lengre saksbehandlingstid.  

I mange av tilfellene vil det være mulig å få statstilskudd, de siste åra har det ligget på 

30 – 40 % tilskudd. Her er også søknadsskjema som må benyttes. Ta tidlig kontakt 

med Jon-Gerhard, tlf 414 53 779 eller Helge, tlf 995 80 355 på Landbrukskontoret om 

slike prosjekter. 

Traktorveger 

Ønsker du å bruke skogfond til utbedring av en traktorveg, eller bygging av nye, må 

du søke om tiltaket på samme søknadsskjema, som ved opprusting av skogsbilveger. 

Det er ikke statstilskudd til traktorveger. 

Kjøreskader etter skogsdrifter 

Sporpynting etter skogsdrifter kan i utgangspunktet ikke dekkes av skogfond. Det   

regnes som en driftsutgift, som må dekkes direkte av hogstinntektene.  Tilsvarende 

dekker skogfond heller ikke reparasjonskostnader ved skader på skogsbilvegene i for-

bindelse med skogsdrifter.  
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Siden skogsdriftene ikke kommer på den tida av året, da skogeieren ønsker, men på 

en tid da det er bløtt i marka, er det viktig at skogeier og tømmerkjøper inngår en 

entydig avtale om hvem som tar kostnadene med sporutbedring! 

Husk å sette av nok på skogfond til både skogkultur og skogsveger! Det er gode 

skattefordeler å få med seg. 

UTMARKSBEITE SOMMEREN 2018 

Denne sesongen har 117 husdyreiere på Hadeland benyttet utmarksbeite på 

Øståsen og i Nordmarka. Totalt ble det sluppet 15 014 sauer og 2682 storfe i ut-

mark.  

For storfe er det en økning på 438 dyr fra 2017. En av forklaringene på denne øk-

ningen er den tørre sommeren og de svært begrensede beitemulighetene i bygda. 

Antall sau sluppet på utmarksbeite er tilnærmet likt som i 2014 og 2015. 

I år var det Lunner og Jevnaker saubeitelag som ble rammet av ulveangrep. Særlig 

ble de besetningene som beiter på grensen mot Ringerike og Hole hardt rammet. 

Totalt lammetap i Lunner og Jevnaker saubeitelag ble over 10%, det er det dobbelte 

av tapene de siste to åra. Hvor mange sau og lam denne ulven har drept, til sammen 

i både Buskerud og Oppland, er foreløpig ikke klart. Ulven som viste seg å være ei 

ung tispe fra Färna-reviret nordvest for Stockholm, ble felt på lisensjakt på Kroksko-

gen i forbindelse med elgjakta.   

MIDLER TIL INVESTERING OG BEDRIFTSUTVIKLING I LAND-
BRUKET (IBU-MIDLER) - 2019 

Har du konkrete utviklingsplaner for eiendommen din bør du sjekke om det er IBU

-midler å søke på.  

For tradisjonelt landbruk er grovforbaserte husdyrproduksjoner og all økologisk pro-

duksjon prioritert. Det er innført to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september. 

Ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før fristen. 

For bygdenæringer (tilleggsnæringer på landbrukseiendommer) er prioriterte områ-

der «Inn på tunet», landbruksbasert reiseliv, og mat. Det er ingen søknadsfrist for 

bygdenæringer.   

Kontaktperson for tradisjonelle næringer er Einar Teslo,  

einar.teslo@gran.kommune.no. For bygdenæringer/tilleggsnæring, kontakt Kjersti 

Andresen, kjersti.andresen@gran.kommune.no. 



www.gran.kommune.no/landbruk 

Landbrukskontoret 

for Hadeland 

 

  

Rådhusvegen 39  

2770 Jaren 

Tlf. 61 33 84 00  

 

AUTORISASJON PLANTEVERNMIDLER -      

FØRSTEGANGSKURS OG FORNYINGSKURS 

Studieforbundet næring og samfunn Hadeland tilbyr kurs i     

autorisasjon plantevernmidler i januar-februar på Hadeland. 

Det arrangeres to kurs. Ett for de som skal ta dette for første 

gang og ett fornyingskurs, for de som trenger 10-årig fornying.  

Det er ca. bare hvert tredje år at vi arrangerer egne førstegangs-

kurs på Hadeland, så det er lurt å bli med nå, hvis du ønsker et 

lokalt kurs. 

Fornyingskurset blir avholdt 22. og 28. januar, fra kl. 18 til ca 22 

begge kvelder.  

Førstegangskurset blir avholdt 22. og 28. januar, samt  5. februar, 

fra kl. 18 – ca. 22.  

Obligatorisk prøve for fornying og eksamen for førstegangskurs 

blir evt. satt opp på en egen ekstra kveld, hvis man ikke får tatt 

det på den siste ordinære kurskvelden. 

Prisen for kurset er kr 1 700 for fornying og kr 2 500 for første-

gangskurs. Bøker kommer i tillegg. 

Påmelding innen 8. januar 2019 til Gran kommune (61 33 84 00) 

eller på e-post: anne.okkenhaug.bentsen@gran.kommune.no. 

Opplys ved påmelding om hvilket kurs du melder deg på, hvilken 

kultur du skal sprøyte i og om du har noen bøker fra tidligere. 

Aktuelle bøker er: «Handtering og bruk av plantevernmidler»  - 

grunnbok og arbeidsbok og hefter om «Plantevern i korn –       

Integrert bekjempelse», «Plantevern i fôrvekster – Integrert      

bekjempelse» m.fl. 


