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FLOMSKADER I LANDBRUKET
Skader (egenandel 10 000 kr) må meldes til lensmannen så fort som mulig og senest innen 3
uker. Skader kan erstattes inntil 85 %. Det er bl.a. spesielt viktig med en snarlig utsjekking av
skogbil- og avlingsveger for å finne ut om disse er i kjørbar stand - før det kommer snøfall
som evt skjuler skadeomfang. Ta gjerne fotografisk dokumentasjon av skadene.

BEST MULIG SERVICE
Servicekontorene i Levanger og Verdal har hatt opplæring i mottak av søknader
(produksjonstilskudd mv) slik at man trygt kan levere sin søknad også der. Ønskes utdypende
informasjon står landbruksenheten (Verdal) til disposisjon. Bestill gjerne tid hos
saksbehandler slik at vi kan yte best mulig service. Vår postadresse er: Innherred
samkommune pb 130, 7601 Levanger.

ISK -GÅRDBRUKERENE ER FLINKE PÅ INTERNETT
Av søknadene om produksjonstilskudd pr 20.01. ble 36% (Verdal) og 46% (Levanger)
levert elektronisk. Dette er godt over landsgjennomsnittet på 34%. Bra !! Søknadene
behandles nå av kommunen. Søknader levert på www deltar i trekning av gratis PC’er.

GÅRDSKART I TILSKUDDSFORVALTNINGEN
Norsk institutt for jord- og skogbrukskartlegging vil i år utarbeide nye kart basert på
flyfoto. Kartene med arealtall vil gi grunnlag for forvaltning og kontroll av arealbaserte
tilskudd i jordbruket. Det blir utsendt kart til brukerne når de foreligger.

FINN SKJEMA M.M. PÅ HJEMMESIDEN TIL ISK
En økende mengde skjema og annen relevant informasjon som trengs i forhold til både naturforvaltning og landbruk finnes på www.innherred-samkommune.no/ Vi anbefaler alle å
sjekke den for informasjon. Under tjenester finner du valg for jordbruk, naturforvaltning og
skogbruk. Under organisasjon finnes informasjon om e-postadresse og tlfnr. til alle ved enhet
for landbruk og naturforvaltning. Tips oss gjerne om det er stoff du savner.

TILSKUDD TIL SKOGPLANTING
Mange piler i skogbruket peker oppover for tiden. I tillegg til gode virkespriser kan vi nå
opplyse om at det f.o.m. 2006 blir gjeninnført statstilskudd til planting på samme nivå som sist
(30 %). De øvrige tilskuddsordninger for skogbruk er like gunstige som i 2005.

SKOGFOND (SKOGAVGIFT) - LOGG INN PÅ INTERNETT
På adressen www.slf.dep.no finnes også muligheter for den enkelte skogeier til å sjekke ut sin
skogavgiftsbeholdning (heter skogfond nå) og til å sende inn refusjonskrav. Kontakt
landbruksenheten for evt å få tildelt brukernavn og passord.
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TILSKUDD TIL BEITEAREALER FOR GJESS
En ny forskrift er i vente (innen 15.3.06). Stikkord om ordningen slik den trolig blir:
• tilskudd for å tilrettelegge beitearealer for kortnebbgås
• skal være areal som tidligere er beitet av gås
• avtale for kommende sesong må skrives før 15. mars
• skriftlig avtale mellom bruker og fylkesmannen om å stille areal til disposisjon
• det er ikke tillatt med jaging fra de arealene det er inngått avtale om
Fylkesmannen fastsetter satsene for tilskudd. Interesserte bes kontakte kommunens
landbruksforvaltning. Mer om dette på http://odin.dep.no/lmd/norsk/bn.html.

HJORTEPROSJEKT I VERDAL
Det er en økende hjortebestand i ISK. I et 3 årig prosjekt merkes hjort i deler av Verdal. De
første ble merket sist vinter og ytterligere noen vinteren 05/06. Informasjon om prosjektet og
foreløpige resultater finnes på www.verdal.kommune.no se ”hjorteprosjekt” under innholdsoversikt. Merkede dyr har øremerker, noen har også klave. Merkede dyr må ikke skytes i
prosjektperioden. Observasjoner/funn av merket hjort meldes til Værdalsbruket tlf 74075130.

FAGDAG HJORT/ELG DEN 9. MARS
Tema blir: Merkeprosjekt elg i N-Trøndelag, Merkeprosjekt hjort i Verdal, hjorten i NTrøndelag og hovedtema hjortens biologi v/forsker Erling Meisingset. Sted :Levanger
rådhus, k-styresal, kl 10.00–16.00. Gratis inngang, men påmelding til Gunnar Kjærstad
innen 7 mars på tlf 740 48 277 eller gka@innherred-samkommune.no

FAGKVELD HJORT
Den 9. mars kl 18. blir det fagkveld om jakt på hjort/ hjortens biologi. Foredragsholder er
forsker Erling Meisingset. Kvelden arrangeres på Halltun i Markabygda. Gratis inngang.

MERKEPROSJEKT ELG I NORD-TRØNDELAG
I februar/mars merkes elg med helikopter i Levanger/Verdal. I Levanger vil det bli
merket elg i områdene vest for E6 mot Frosta og sør for Hoplavassdraget mot Stjørdal. I
Verdal skjer det i nordvestlige deler (Stat/VB). Elgen får påsatt GPS eller VHF sender.
For landing med helikopter kreves grunneiers tillatelse. Grunneiere i Levanger som ikke
ønsker at helikopter skal lande på deres grunn, bes gi melding til landbrukskontoret.

BU-MIDLER
Satsningsområder som er spesielt prioritert i 2006:
• Melk- og storfekjøttproduksjon
• Mat og opplevelsesnæring
• Verdiskapning basert på skog og utmark
Ellers er støttesatser/retningslinjer uforandret. Mer informasjon på www.invanor.no
SMIL – SPESIELLE TILTAK I JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP
Søknader kan sendes inn fortløpende. Søknadsfristen er 1. juni. Tilskudd til investeringer
i utmark er forbeholdt organiserte beitelag. (http://www.innherredsamkommune.no/tjenester/landbruk/jordbruk/smil.html)
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