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KOMMUNAL FORVALTNING
OVERTAR SEKRETÆRFUNKSJONEN
FOR VILTNEMNDA
Etter en intern omorganisering i kommunens administrasjon
har nå kommunal forvaltning, landbruk & geodata overtatt
sekretærfunksjon for viltnemnda i kommunen. Det er
skogansvarlig v/ Anders Habberstad som formelt er sekretær
for viltnemnda. Dette innebærer at alle spørsmål knyttet til
viltforvaltningen i kommunen (rådyr, elg, hjort, bever mv)
rettes til skogansvarlig. Postadresse: Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning,
landbruk & geodata, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll. E-post: post@eidsvoll.kommune.no
ADRESSERING AV GRUNNLOVSBYGDA- KOMMUNEN ØNSKER BISTAND
FRA INNBYGGERNE !
Kommunen er i gang
med å adressere
grunnlovsbygda med
alle offentlige veger,
gutuer og
skogsveger/
oldtidsveger mm. for
at det blir enklere å
finne frem for blant
annet nødetater.
Vegnavn skal være entydige og på inntil 22 bokstaver. Minner om at det er ulike lovhjemmel for
slektsnavn og gårds/bruksnavn. Adressemyndigheten gjennomgår en og en skolekrets. Så langt har vi
gjort Feiring, Langset og Morskogen. Vi fortsetter nå sørover. Vi trenger bistand fra dere. Har dere
veger, av ulik kategori, som dere ønsker navn på inn til gården, skogsteiger ( m/ private skogsbilveger)
eller annet? Vi ønsker at dere sender inn navneforslag på vegen(e) med vegen(e) merket på kart med
en begrunnelse.
I kommuneplanens samfunnsdel er næringspunktene overordnet beskrevet. Nå er
kommunen i gang med å utvikle en næringsplan, som er mer handlingsrettet.
Kommunen ønsker innspill til handlingspunkter, som er viktig for landbruket,
som næring.
Kontakt meg pr. mail eller telefon. Anneth Winger, rådgiver samfunnsutvikling,
tlf. 66107104
eller e-post: anneth.winger@eidsvoll.kommune.no

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET- SMIL 2014
Vi minner om søknadsfristen for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) som er 15 april.
Det kan omsøkes følgende tiltak;
-Hydrotekniske tiltak (Utbedring av utløp, reparasjon av kummer, utbedring av erosjonsskader),
-Gjenåpning av gamle kulturbeiter (inngjerding og rydding)
-Rehabilitering av freda eller verneverdige bygninger (utvending vedlikehold som; tak, grunnmur,
bærende konstruksjoner)
-Tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv ( rydding og/ eller merking av turstier i jordbrukets
kulturlandskap.
-Kulturminner (rydding rundt og/ eller merking av freda eller verneverdige/ nyere kulturminner, tiltak
for å gjøre kulturminner mer tilgjengelige for almennheten).
Vi har fått innvilget 740 043 kr i SMIL-midler for 2014 fra fylkesmannen.
Det er nedgang fra i fjor (802 860 kr), men det var et unntaksår med stor andel inndratte midler fra
tidligere år. Våre prioriteringer mellom tiltak er som tidligere: Hydrotekniske tiltak har 1 prioritet,
gjenåpning av kulturbeiter 2 prioritet, tilretteleggingstiltak har 2 prioritet, freda og verneverdige
bygninger har 3 prioritet. Det vil også kunne bli prioritert mellom tiltak innen samme tiltaksgruppe.
TILSKUDD TIL DRENERING 2014
Vi minner også om at det kan søkes om tilskudd til drenering også i 2014. Det er innvilget 863 600 kr
(tilskudd til ca 863 dekar systematisk grøfting) i tilskudd til drenering i Eidsvoll fra fylkesmannen
for 2014. Søknadsfristen er 31.12.2014, men søknadene behandles fortløpende. Søknader som
sendes inn i desember 2014 kan ikke forventes å bli innvilget før tidligst i januar 2015.
Søknadskjema for SMIL og drenering ligger på
https://www.eidsvoll.kommune.no
under «for privatperson- skjemaer A-Å». Eller kan fås ved henvendelse til
landbruksavdelingen..
Vedlegg som skal følge søknadene:
SMIL:
 Kart med avmerket tiltak (tips: gå inn på gardskart på skog og landskap
sine nettsider: http://gardskart.skogoglandskap.no/
 Kostnadsoverslag inkludert egeninnsats
 Arbeidsbeskrivelse (formål, metode, gjennomføringsplan)
 Foto av omsøkte tiltak (ved søknad om tilskudd til gjenåpning av beiter: nyeste flyfoto)
 Eventuelt gamle flyfoto som viser tilstanden til omsøkte beiteareal tidligere år
DRENERING:
 Oversiktskart med markert berørt areal, målestokk 1 : 5 000,
http://gardskart.skogoglandskap.no/
 Grøfteplan med kart målestokk 1 : 2 000 eller 1 : 1 000,
http://gardskart.skogoglandskap.no/
 Miljøplan trinn 2 med egenerklæring i forhold til miljøforhold og
kulturminner (denne ligger inne på søknadsskjema som kan fås ved
henvendelse til landbruksavdelingen eller lastes ned fra kommunens
hjemmeside).
 Eventuelt kopi av gamle grøfteplaner som viser at omsøkte areal er grøftet tidligere

Vi ønsker alle en riktig god påske !

