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SKOGFOND – FRIST FOR INNSENDING
AV FAKTURAER
Har du fortsatt fakturaer liggende som skal dekkes med skogfond
inneværende år, - send dem til Landbrukskontoret snarest.
Skjemaet Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til
skogkultur, https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=565&q
må fylles ut ved utbetaling av alle skogkulturarbeider.
Husk fullmakt, hvis du ikke selv er eier av skogen.
Krav om betaling for utført arbeid kan du også registrere selv på Landbruksdirektoratets nettsider.
Du logger inn i systemet ved å klikke på den elektroniske tjenesten Se din skogfondkonto.
Adresse: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
Brukerveiledning finner du her.
NB ! Refusjonskrav som oversendes elektronisk må inneholde nødvendig dokumentasjon og vedlegg.
Disse lastes opp under registrering av krav.
(For arbeider som blir utført sent på året, dekker vi innkomne fakturaer så langt det er mulig, - resten må
ligge over til neste år.)

NYE SKOGBRUKSPLANER I EIDSVOLL
Laserskanningen og flyfotografering er nå gjennomført på hele arealet. Laserskanningen ble fullført i
oktober 2017. Det er fortsatt anledning til å bestille et planprodukt utover vinteren. Leveringstidspunkt for
produkter ser nå ut til å bli i april 2019.

ETTERREGISTRERING AV OPPLYSNINGER I SØKNAD OM
PRODUKSJONSTILSKUDD
Siste frist for etterregistrering av opplysninger om avløserutgifter i 2017 og sauer og lam sanket fra
utmarksbeite i 2017, er 10. januar 2018. Du kan gå inn i søknaden og endre de nevnte opplysningene i
søknaden, og deretter sende den inn på nytt.

ENDRINGER I KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN
Fra 1. september 2017 trådte følgende endringer i konsesjonsloven
og jordloven i kraft:


Arealgrensen for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd
eiendom, boplikt og odlingsjord er hevet fra 25 dekar
fulldyrka og/eller overflatedyrka jord til 35 dekar fulldyrka
og/eller overflatedyrka jord.



Det er ikke lenge priskontroll ved behandling av konsesjon på erverv av rene skogeiendommer, og
bebygde landbrukseiendommer med under 35 daa fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Prisen
skal fortsatt vurderes hvis nevnte arealgrense overstiges, eiendommen har et brukbart bolighus, og
kjøpesummen overstiger 3,5 mill. kr. Ved erverv av ubebygd jordbrukseiendom, skal prisen alltid
gjøres gjenstand for vurdering.



Vilkårene for å oppfylle driveplikt ved bortleie er endret slik at det ikke lenger er en
forutsetning at jordbruksarealet skal leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom.
Det er innført som absolutt krav at kopi av leieavtaler skal sendes kommunen.

NB ! NESTE SØKNADSFRIST FOR SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD ER 15.
MARS 2018 MED TELLEDATO 1. MARS. DETTE GJELDER BARE SØKERE MED HUSDYR.

MATJORD FRA UTBYGGINGSOMRÅDER - EN RESSURS SOM MÅ TAS VARE
PÅ!
Dessverre skjer det stadig vekk at jordbruksarealer går tapt til utbyggingsformål
her i kommunen. I nyere reguleringsplaner er det lagt inn bestemmelser som skal
sikre at de verdifulle jordmassene, først og fremst matjorda, blir tatt vare på. For
å sikre at dette skjer i praksis er det behov for egnede arealer der matjorda kan
gjenbrukes til matproduksjon. Dette kan være små eller større arealer som i dag
er udyrkbare, men som etter tilføring av matjord, og kanskje også
undergrunnsjord, vil kunne dyrkes. Aller best effekt får en der arronderinga kan
bedres, slik at driften blir mer rasjonell. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å
tilføre ekstra matjord på dyrka mark med svært dårlig matjordlag, men dette er unntaksvis. Arealer som
ligger nær utbyggingsområdene vil være best egnet for å unngå kostbar transport.
Målet er å etablere et register over egnede arealer i kommunen, slik at gjenbruken av matjorda blir best
mulig.
Meld derfor fra til landbrukskontoret hvis du har arealer som egner seg for oppdyrking (evt.
forbedring) ved hjelp av moderate mengder tilkjørte jordmasser.

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år !

