Vedtekter
for utbetaling av tilskudd fra Totens almenning lodd nr. 3 til bruksberettigede
Versjon vedtatt september 2016

Generelle vilkår
Bruksrett i allmenningen ligger, i henhold til almenningsloven, til jordbrukseiendommer som fra
gammelt av har utøvd bruksrett i almenningen, og med jordbrukseiendommer forståes eiendommer
som etter dyrket mark, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.
Jordbruksmessig drift anses normalt å være produksjon av mat eller fôr.
I tillegg kreves at jordveien bearbeides i henhold til vanlig jordbruksdrift.

Generell bruksrettrabatt
Toten almenning lodd nr. 3 yter virkesrett til alle bruksberettigede uten søknad. Denne ytelsen
baserer seg på overskudd fra skogsdriften til Lodd nr. 3. Denne ytelsen fastsettes av styret og består
for tiden av 10 % rabatt hos Toten Byggsenter og XL Bygg, avd. Kolbu. Rabatten er for tiden begrenset
til årlig kr 10.000 pr bruksberettigede. Uttak av trelast som overskrider 10 000 kroner i rabatt
innenfor samme år er søknadspliktig.
Videre gis det bort 1 stk gratis årskort for kjøring på allmenningens bomveger – Lodd 3 eller
Garsjøvegen til hver eiendom som har bruksrett. Både kort og årsgebyr dekkes. Kort bestilles eller
hentes på allmenningskontoret.

TILSKUDD LANDBRUKSBYGG
I henhold til Bruksregler for Toten Almenning lodd nr 1,2,3,4,5 og Eina Almenning punkt 3.7 bokstav
d), kan det avsettes midler til rabatt og bidragsordninger.
De årene Toten Allmenning Lodd nr. 3 har et regnskapsmessig overskudd utover den alminnelige
skogsdriften, åpnes det også for å yte tilskudd til landbruksbygg.
Formålet med å yte eget tilskudd til landbruksbygg er å gi støtte til prosjekter som styrker økonomien
til de som aktivt holder jorda i hevd (egen og andre bruksberettigedes jord), og bruksberettigede som
har jordbruk som grunnlag for hovedinntekta.
Det kan gis inntil 10 % tilskudd av godkjente prosjekter opp til en kostnadsramme på 1 million kroner.
Videre kan det gis inntil 5 % tilskudd av en kostnad ut over 1 million kroner.
Den maksimale utbetalingen per prosjekt er kr. 300.000,-
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GJERDER OG GRØFTING
Søknad om tilskudd til inngjerding
Det kan ytes et tilskudd pålydende kr. 10 pr meter gjerde både på innmark og utmark.
Videre gis det tilskudd pålydende kr 30 pr meter gjerder og sankekve for de organiserte* beitelagene
tilhørende i vårt område.
Gjerdesøknader skal vedlegges oversiktstegning/kartskisse med avstander.

*Navn på Beitelagene
•
•
•

Østre Toten Storfesankelag Lodd nr. 3
Toten Sau og geit
Østre Toten sauesankelag lodd nr 3

Søknad om tilskudd til grøfting
Det kan utbetales etter søknad et tilskudd pålydende kr. 1000,- pr daa grøftet areal. Dette beregnes
etter virkeområde på samme måte som ved kommunal søknad om tilskudd til grøfting. Det er en
forutsetning at man har fått innvilget offentlig støtte til grøfting for å kunne søke.

GODKJENNING OG UTBETALING
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Søknad sendes Toten almenning lodd nr. 3 på epost til: post@totenalm.no
Det aksepteres kun digitale vedlegg, herunder beskrivelse, tegning og kostnadsoverslag i pdf
format.
Søknader behandles som egen sak på styremøte i Toten almenning lodd nr. 3
to ganger i året etter søknadsfristene:
• 1. Mars
• 1. Oktober
Det vil være en karantene på 5 år etter innvilget søknad der det har blitt utbetalt
maksimumsbeløpet.
Almenningsstyret og bestyrer forbeholder seg retten til å gjennomføre stikkprøvekontroller
av prosjektet.
For å gi tilskudd til landbruksbygg stilles det som krav at prosjektet har en beregnet
kostnadsramme som overstiger kr. 100 000,Det stilles ikke som krav at bygging skal foregå på eget gårds/bruksnummer som har
bruksrett i allmenningen, men bygget det søkes tilskudd til må være en del av drifta på en
eller flere eiendommer som oppfyller kravet for å kunne søke om tilskudd til landbruksbygg.
Det kan gis tilskudd til større ombygging/oppgradering av eksisterende landbruksbygg, men
dette må vurderes av styret i det enkelte tilfelle.
Det stilles krav om at søker har mottatt produksjonstilskudd for at søknad behandles.
Det skal i søknaden dokumenteres areal i daa med jord som prosjektet direkte er med å bidra
til at holdes i jordbruksmessig drift. Dette gjelder jordbruksareal på eget bruk og evt.
jordbruksareal på andre bruksberettigedes bruk.
Søknad skal være mottatt av allmenningen FØR tiltaket iverksettes.

Se ellers Innovasjon Norge sine regler for tilskudd til tradisjonelt landbruk som vi vil legge til grunn i
eventuelle vurderinger der våre egne vedtekter ikke er utfyllende.
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