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NYHETSBREV 2/2019 
 

 
I nyhetsbrev 2/2019 kan du bl.a. lese om: 

 Store endringer i regionalt miljøtilskudd i 2019, bl.a. setertilskudd, tilskudd ift 
husdyrgjødsling og tidspunkter for spredning m.m. 

 Kommunenes dyrkingstilskudd 
 Dreneringstilskudd 

 Kurs og aktivitetsdager innen skog og skogsbilveier 
 Prosjektet «Flere varme utmarkssenger» - få setra, fiskebua eller skogskoia di på 

nett for kr 2 000,-  
 

  ALVDAL KOMMUNE 
TYNSET KOMMUNE 

ENHET FOR LANDBRUK OG 

MILJØ 

 

mailto:postmottak@alvdal.kommune.no


REGIONALT MILJØTILSKUDD – STORE ENDRINGER I 2019  
Fylkesmannen i Hedmark og Oppland har blitt til Fylkesmannen i Innlandet, og det er mye som 

da må tilpasses, blant annet de to fylkenes tidligere miljøprogram. På grunn av nye bestemmelser 

i jordbruksavtalen blir det store endringer i både ordninger og satser fra og med i 2019 – derfor 

må du lese deg opp på dette! 

. 

Hedmark og Oppland hadde før sammenslåingen relativt ulike miljøprogram, både i forhold til 

ordninger og satser. Det er nå vedtatt ny forskrift om regionale miljøtilskudd for hele Innlandet, 

og i forskriften står alle ordningene det er mulig å søke tilskudd til. Flere ordninger er selvsagt 

videreført, men det er også noen nye ordninger som er kommet inn - og noen gamle ordninger 

som er endret.  

 

Innlandet innfører ordninger som skal være med å styrke jordbrukets innsats for å ivareta 

miljøverdier i jordbrukslandskapet. Utdypende informasjon om ordningene vil bli beskrevet i 

veiledningsmateriale som kommer i løpet av juni, men de viktigste nyhetene i regionalt 

miljøprogram som er aktuelle for vår region er: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Foto: Randi Brænd     Foto: Fylkesmannen i Hedmark/Innlandet 

 

 Setertilskuddet  

Tilskudd til melkeproduksjon på seter – krav om 6 ukers seterdrift (nasjonalt krav). 

Tilskuddet blir minst kr 50.000,- pr seter. Mjølka som blir produsert skal leveres til meieri 

eller foredles på setra. Det må leveres minimum 45 liter kumelk eller 25 liter geitemelk i 

døgnet per seter. 

 

 Tilskudd til drift av seterareal og fôrdyrkingsfelt 

Skjøtsel av kulturhistoriske områder Formålet med tilskuddet er å stimulere til skjøtsel i form 

av beiting og slått/rydding for å holde disse tradisjonelle jordbruksarealene i hevd. Det kan 

gis tilskudd til maksimalt 20 dekar pr seter (tidligere 30 dekar). Tilskuddet pr dekar blir 

sannsynligvis redusert i forhold til tidligere.  

Det gis nå også tilskudd til fôrdyrkingsfelt i fjellet, inntil 20 dekar pr. eiendom. 

Du kan lese mer om ordningen her: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-

mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/skjotsel-av-seterarealer/ 

 

 Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel  

Innlandet innfører alle ordningene til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel:  

 

1. Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i 

vekstsesongen (i etablert eng)  

Tilskudd kan bare gis dersom all husdyrgjødsel som 

foretaket disponerer (sprer) spres om våren eller i 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/skjotsel-av-seterarealer/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/skjotsel-av-seterarealer/


vekstsesongen. Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter spredning i søknadsåret. Det vil 

ikke lenger være mulig med høstspredning, av husdyrgjødsel - heller ikke på høstpløying, om 

en skal søke på denne tilskuddsordningen.  

 

2. Spredning ved nedfelling eller nedlegging 

Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter siste spredning i søknadsåret. Husdyrgjødsel 

spredd ved nedlegging i åpen åker må moldes ned innen 2 timer.  

 

3. Spredning av husdyrgjødsel med rask  nedmolding – (innen 2 timer)  

Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter siste spredning i søknadsåret.  

4. Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange (tillegg til de andre ordningene)  

Det kan gis tilleggstilskudd til kulepunktene nevnt over ved spredning med tilførselsslange. 

Foretaket må kunne dokumentere bruk av tilførselsslange ved å eie eller leie utstyr.  

For alle tiltakene som gjelder husdyrgjødsel skal foretaket ha gjødslingsplan og 

skiftenoteringer som viser sprededato/tidspunkt og gjødselmengde spredd pr dekar, samt 

tidspunkt for nedmolding ved spredning i åker.  

For mer informasjon om ordningen med spredning av husdyrgjødsel: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-

jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilskudd-til-husdyrgjodselspredning/  

 

 Tilskudd til soner for pollinerende insekter – ny ordning  

Det kan gis tilskudd for å så og skjøtte soner med 

pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal. Det mest 

aktuelle for vårt område er å etablere en egen stripe for 

pollinerende insekter, bredde minimum 2 meter.  

Du kan lese mer om ordningen her: 

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-

mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-

jordbruket/tilrettelegging-for-pollinerende-insekter/  
          Foto: Randi Brænd 

 Andre ordninger med miljøtilskudd aktuelt for vår region, m.m:  

- Drift av bratt areal – likt som 2018.  

- Beiting av verdifulle jordbruksarealer på innmark (må være registrert som verdifullt 

kulturlandskap i miljøbasen Naturbase) 

- Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer  

- Ingen jordarbeiding om høsten (utsatt jordarbeid)  

Det finnes flere ordninger, men kanskje ikke like aktuelle for vårt område.  

 

 Tilskudd til drift av beitelag – NB! strengere krav til organisasjonsform  

Det er nå krav om at beitelag må være registrert som samvirkeforetak (SA) eller forening i 

Enhetsregisteret for å kunne søke tilskudd. Det betyr at de beitelag som fortsatt har 

organisasjonsformen BA (begrenset ansvar) ikke er tilskuddsberettiget. Det anbefales at de 

beitelag som fortsatt er BA, endrer organisasjonsform så snart som mulig, og i god tid før 

høsten. Det ser for øvrig ut for at Brønnøysundregistrene pr i dag kun godtar at BA endrer til 

organisasjonsformen SA og ikke til forening.  

Tilskuddet utmåles pr dyr som er sluppet på beite. Dette blir en endring fra siste års praksis, 

da tilskudd ble utmålt på bakgrunn av antall innsanket dyr.  

Signaler vi har fått er at tilskuddssatsen pr dyr i organisert beitebruk blir redusert i forhold til 

tidligere.  

https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilskudd-til-husdyrgjodselspredning/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilskudd-til-husdyrgjodselspredning/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilrettelegging-for-pollinerende-insekter/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilrettelegging-for-pollinerende-insekter/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilrettelegging-for-pollinerende-insekter/


Det oppfordres til å sette seg godt inn i forskrifter og veiledningshefte før det søkes tilskudd.  

Feil opplysninger kan medføre avkorting av samlet tilskudd til foretaket. Veiledningshefte vil 

komme i juni etter jordbruksoppgjøret, mens forskriftene finner du her: 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-

mat/miljotiltak/forskrift-om-regionale-miljotilskudd-i-jordbruket-hedmark-og-oppland.pdf   

 

SØKNADSFRIST FOR REGIONALE MILJØTILSKUDD 

 Frist for å søke om regionale miljøtilskudd er 15. oktober.  

 Frist for tilskudd til drift av beitelag er 15. november. 

 

 

DRIVEPLIKT OG AVTALE OM JORDLEIE  
Jf. jordlovens § 8 er alle som eier jordbruksareal pålagt driveplikt. Jordbruksareal er fulldyrka 

jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Driveplikten kan oppfylles på 2 måter, enten ved at 

eieren driver jorda sjøl eller ved at man leier bort jorda.  

Ved eventuell bortleie er det krav om skriftlig avtale mellom bortleier/leietaker. Avtalen skal ha 

en varighet på minimum 10 år av gangen. Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen 

til kommunen.  

Les mer om driveplikt og jordleie på Landbruksdirektoratets nettside: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt#utleie-av-jord  

Uansett om du er utleiere eller leietaker – ta kontakt, så sender vi over eksempler på 

jordleieskjema. 

 

 

GJØDSELPLANLEGGING  
Fra nyhetsbrevet til våre kollegaer i Folldal stjeler vi med oss informasjon dere alle bør ta med 

dere i forhold til kravet om gjødselplan for alle foretak som disponerer jordbruksareal og som har 

mer enn 5 GDE (gjødseldyrenheter). Det er et krav om årlig gjødslingsplan som skal være 

utarbeidet før våronna/vekstsesongen starter. For mer innhold og krav til gjødslingsplan vises til 

forskrift om gjødslingsplanlegging:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791?q=gjødslingsplan   

 

Dersom det ved kontroll oppdages at gjødslingsplan mangler eller er mangelfull, blir det 

foretatt avkorting i tilskuddsbeløpet:  

For manglende gjødslingsplan er normen at det avkortes 20 % av areal- og 

kulturlandskapstilskudd og 20 % til på grunn av feilopplysninger. Dette hvis du har krysset ja i 

søknaden om produksjonstilskudd for at du har gjødslingsplan og du skulle ha krysset  

nei.   

 

Ved søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak (RMP) er det også krav om at du skal ha 

gjødslingsplan. Mangel av plan eller en plan med store mangler kan i verste fall medføre opptil 

100% avkorting av tilskuddet, så det lønner seg å få utarbeidet gjødslingsplan! 

 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/miljotiltak/forskrift-om-regionale-miljotilskudd-i-jordbruket-hedmark-og-oppland.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/miljotiltak/forskrift-om-regionale-miljotilskudd-i-jordbruket-hedmark-og-oppland.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt#utleie-av-jord
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791?q=gjødslingsplan


FAGDAG – OPPRUSTING OG 

VEDLIKEHOLD AV 

SKOGSBILVEIER/ PRIVATE 

VEIER 
Det er planlagt en fagdag med demonstrasjon av 

diverse teknisk utstyr som brukes ved opprusting 

og vedlikehold av skogsbilveier. Denne fagdagen 

blir åpen for alle interesserte, og arrangeres i 

området rundt Savalen i første halvdelen av juli 

2019. Arrangementet vil bli nærmere annonsert i 

media så snart dato og endelig program er fastsatt – følg med!   

 

SKOGBRUKSNYTT 
 

Offentlige tilskudd til skogkulturinvesteringer i 2019 

Følgende tiltak/skogkulturinvesteringer gis det offentlige tilskudd til i 2019: 

 Markberedning – 40 % av kostnaden eks MVA 

 Planting/ såing – 40 % av kostnaden eks MVA + klimatilskudd for tettere planting 

 Ungskogpleie – 50 % av kostnaden eks MVA. begrenset til kr 250 / dekar 

 Gjødsling av skogsmark – 40 % av kostnaden eks MVA  

 Manuell 1. gangs tynning, hogstklasse III med satser kr 130/ m3 eller inntil kr 400/ 

dekar 

 

Restkostnaden som ikke dekkes med tilskudd kan dekkes med skogfond.  Alle krav om bruk av 

skogfond og søknader om tilskudd meldes til kommunen på eget 

standardskjema eller føres elektronisk via skogfond.no. Frist for 

levering av søknad om tilskudd til kommunen: 15.11.2019.  

Søknad om tilskudd til gjødsling og tettere planting har egne 

frister, ta kontakt med kommunen. Aktuelle skjema og linker 

finner du på kommunens hjemmeside sammen med utfyllende 

informasjon. 

 

Tilbud om lokale ungskogpleiekurs   

Inneværende år er det spesielt gunstig å utføre ungskogpleie da tilskuddssatsen er oppjustert fra 

40 til 50 %. I denne sammenheng tilbyr vi lokale kurs i ungskogpleie for skogeiere og andre 

interesserte. Kurset vil omfatte en teorikveld inne, og en praksisdag ute. Kursavgiften utgjør      

ca. kr 1500 og kan dekkes med skogfond.  

Kursdato blir tilpasset deltakerne så langt dette er mulig. For å kunne gjennomføre et slikt kurs 

må det være minst fem deltakere, og vi ber derfor alle interesserte å melde fra til undertegnede 

innen 1. juli. Rådgiver skogbruk Anders Jensen - tlf: 95842247, alternativt e-post til: 

anders.jensen@alvdal.kommune.no  

 

Heltrevirke til energiflis/ biovarme: 

Det er nå stort behov for mer heltrevirke til energiflis og varmeproduksjon. Mange grunneiere 

har behov for rydding av grøft/- jorde/-, veikanter, beiteareal eller kulturlandskapspleie, og nå er 

det flere kjøpere i Nord Østerdal som ønsker seg mer heltrevirke. Benytt anledningen, men skriv 

gjerne en salgskontrakt på leveransen før arbeidet iverksettes. 



 

NB! Gratis kurs 20/6 i Alvdal – skogeiere med Allma abonnement og ny skogbruksplan fra 

2018 – påmelding 18/6! 

Det er sendt ut egen invitasjon fra kursansvarlig, men det er vedtatt å sette opp enda et «feltkurs» 

for skogeiere i Alvdal med Allma-abonnement og ny skogbruksplan fra 2018. Dette blir det siste 

kurset i forbindelse med leveransen av ny skogbruksplan, og det blir kveldskurs kl. 18.00-21.00, 

torsdag 20. juni. Kurset vil ta for seg praktisk bruk av den digitale planversjon (Allma) ute i 

skogen. Kurset starter inne på Alvdal Næringssenter («Husmorskola») og er gratis for skogeier. 

Kursansvarlig er Mjøsen Skog SA v. Øystein Nerby, og påmelding gjøres innen 18. juni til 

Øystein via epost on@mjosen.no eller telefon 95082464 

 

Orientering om prosjekt:  – «Tilstandsregistrering av private 

bruer og kulverter»  

Etter at bestillingsfristen gikk ut 3. mai blir det i løpet av 

barmarksesongen gjennomført en organisert tilstandsregistrering 

av bruer/ kulverter på private bilveier. Tilbudet er subsidiert med 

offentlige midler, og består av en standardisert registrering/ 

kontroll der formålet er å avdekke kritiske feil og mangler. Dette 

er et regionalt prosjekt der seks kommuner samarbeider, og det har 

totalt kommet inn bestillinger på 136 stk kontrollobjekter – noe vi er godt fornøyde med.  

 

NY BROSJYRE OM ROVVILT OG BEITESESONGEN 2019 
Fylkesmannen i Innlandet skal nå ha sendt ut felles brosjyre til alle beitebrukere i Hedmark og 

Oppland. Brosjyren inneholder aktuell informasjon om rovvilt og rovviltforvaltningen i 

Innlandet, samt informasjon om Fylkesmannens rovviltberedskap og vakttelefon.  Har du ikke 

fått denne kan den lastes ned her: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/06-

miljo-og-klima/rovvilt/informasjonsbrosjyre-rovvilt-og-beitesesong-2019---innlandet.pdf  

 

HAR DU EI SENG Å SELGE – MELD DEG PÅ NÅ! 
Gjennom felles prosjektsatsing «Flere varme 

utmarkssenger» søker vi herved alle som måte ha ei 

seter, skogskoie, fiskebu eller anna husvære til 

disposisjon for utleie. Prosjektet kan hjelpe deg med 

hele prosessen fra å ta gode, informative bilder av 

husværet ditt med omgivelsene, samt få laget en god 

og beskrivende/selgende tekst, og til slutt kan du få 

dette publisert på nettportalen www.inatur.no slik at 

du får solgt overnattingstilbudet ditt.  

Normalpris for alt dette vil trolig være kr 10-12 000,-, 

men i oppstarten gjennom prosjektet tilbys alt 

sammen nå for kun kr 2 000,-. Nord-Østerdal 

Utmarkstjenester ved Hans Bull er mannen å oppsøke 

om du vil melde deg på – se kontaktinformasjon i 

bildet til høyre – hentet fra informasjonsbrosjyra som 

vi gjerne oversender!  

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/06-miljo-og-klima/rovvilt/informasjonsbrosjyre-rovvilt-og-beitesesong-2019---innlandet.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/06-miljo-og-klima/rovvilt/informasjonsbrosjyre-rovvilt-og-beitesesong-2019---innlandet.pdf
http://www.inatur.no/


NYDYRKINGSTILSKUDD I ALVDAL OG TYNSET 
I både Alvdal og Tynset er det innført kommunale nydyrkingstilskudd som utbetales fra 

kommunens næringsfond. Forvaltningen av midlene i de to kommunene er imidlertid litt ulike. 

Her kommer en oversikt over ordningene vi har. 

 

Alvdal 

Alvdal innførte kommunalt nydyrkingstilskudd i 2016, og fattet nytt vedtak i april 2019, hvor det 

framgår at det av næringsfondet avsettes en pott på kr 75 000 pr år til dette formålet. Midlene 

fordeles med inntil 500 kr/dekar. En trenger ikke søke spesifikt på nydyrkingstilskuddet, da 

kommunen utbetaler tilskuddet på slutten av året til alle som har fått godkjent og oppmålt sine 

nydyrkingsarealer i løpet av året - i praksis innen utløpet av november. Landbrukskontoret setter 

krav om at nydyrkinger i beiteområder gjerdes inn før tilskudd kan utbetales. 

 

Tynset 

Tynset kommune innførte nydyrkingstilskudd i 2013. Tilskuddet er ikke begrenset med noen 

ramme, og satsen er kr 500/dekar. I vedtaket er det spesifisert at tilskuddet kan gis til planer som 

er basert på anerkjente agronomiske prinsipper. Etter at landbrukskontoret har godkjent og målt 

opp dyrkingsarealet, får dyrkeren et vedtak hvor godkjent areal er spesifisert. Kopi av dette 

brevet går til næringskonsulenten i Tynset kommune. Når dyrkeren får godkjenningsbrevet, kan 

vedkommende sende søknad om utbetaling av tilskuddet til næringskonsulenten. Søknaden må 

inneholde opplysninger om navn og adresse på søker, saksnummer og kontonummer. Også i 

Tynset krever landbrukskontoret at nydyrkinger i beiteområder er inngjerdet før tilskudd kan 

utbetales. 
 

TILSKUDD TIL DRENERING (repetisjon fra nyhetsbrev 1/2019) 

Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksjord. Med drenering forstås 

grøfting, profilering og omgraving (spavending). Følgende tilskuddssatser er gjeldende: 
- Usystematisk grøfting:   kr 30 pr. meter 

- Systematisk grøfting:  kr 2 000 pr. daa 

- Profilering:   kr 2 000 pr. daa 

- Omgraving:     kr 2 000 pr. daa 

 

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn, og det er 

eier eller bruker av jorda som kan søke. Sammen med søknaden skal det vedlegges følgende:  

- plan og beskrivelse av tiltaket 

- kart som viser omriss av dreneringsarealet med plassering av hovedavløp, kummer og 

samlegrøfter 

- miljøvurdering av tiltaket 

 

Det tas nå i bruk et nytt saksbehandlingssystem, slik at fra i år skal det søkes elektronisk. Slik 

gjør du for å sende inn søknad: 

- Gå til siden www.altinn.no på Internett. 

- Logg deg inn og velg landbruksforetaket ditt som aktør. 

- Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til drenering av jordbruksjord. 

- Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg. 

- Søknaden sendes automatisk til kommunen hvor tiltaket utføres. 

http://www.altinn.no/


Ytterligere opplysninger om tilskuddsordningen finner du her: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-

drenering-av-jordbruksjord eller ved henvendelse til enhet landbruk og miljø v/Caspar Schärer. 

 
TILSKUDD TIL DRENERING FRA TYNSET KOMMUNES NÆRINGSFOND 
Tynset kommune har ut over den nasjonale ordningen, og besluttet å gi tilskudd til grøfting av 

åpne og lukka grøfter, samt profilering og omgraving på dyrka jord i Tynset kommune som har 

vært i drift i minimum 5 år.  

 

Tilskudd anses mottatt når det er søkt om tilskudd tiltaket fra Tilskudd til drenering av 

jordbruksjord eller Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. For tiltak som faller utenfor 

disse ordningene må det leveres egen skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendig for 

å kunne behandle søknaden. For søknader om dreneringstilskudd fra næringsfondet gjelder vilkår 

og bestemmelser for øvrig i Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord så langt den er 

relevant. Brutto tilskuddssatser er: 

- Rensk/oppgradering av åpne grøfter  kr 30 pr. meter 

- Nygraving av åpne grøfter   kr 50 pr. meter 

- Lukka grøfter, usystematisk grøfting  kr 70 pr. meter 

- Systematisk grøfting    kr 3 000 pr. dekar 

- Profilering     kr 2 000 pr. dekar 

- Omgraving     kr 3 500 pr. dekar 

 

Det gjøres fradrag for innvilget statstilskudd. Det kan innvilges tilskudd fra næringsfondet med 

maksimalt kr 25 000 pr. søker pr. eiendom pr. år. Tilskudd utbetales etter at tiltaket er 

ferdiggodkjent.     

 

GRATIS KOPP TIL ALLE I LEVENDE LANDBRUK-PROSJEKTET  
Vi minner nok en gang om at landbruksprosjektet som Alvdal 

og Tynset kommuner avsluttet sist vinter – Levende landbruk, 

hvor til sammen 116 kjøtt- og mjølkeproduksjonsforetak i 

kommunene våre deltok, så har vi fortsatt gavekopper til overs 

som ikke er hentet. Var du en av de som deltok, men som enda 

ikke har fått kopp, så stikk innom ved anledning slik at du får 

ditt rettmessige deltakerbevis. Se bilde av koppen, og velkommen innom! 
 

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. 
Tilskudd kan gis foretak som har grunnlag gjennom husdyrproduksjon eller planteproduksjon. 

Personen det søkes for må ha hatt næringsinntekt på minimum ½ G.  

 

Tilskudd kan gis ved: 

 Sykdom. Personen det søkes for må være under 70 år og sykmeldt fra arbeid i 

foretaket.  

 Svangerskap, fødsel, adopsjon og omsorgsovertakelse. Det kan gis tilskudd når 

søkeren tar imot svangerskapspenger, foreldrepenger eller engangsstønad. Det kan 

også gis tilskudd til faren i 14 dager i forbindelse med fødsel.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord


 Sykdom hos barn. Gjelder til og med det året barnet fyller 12 år, eller 18 år ved 

kronisk sykdom mv.  

 Dødsfall. Gjelder gjenlevende ektefelle, samboer, barn eller foreldre til avdød person 

som drev et jordbruksforetak som er berettiget tilskudd til avløsning ved sykdom og 

fødsel mv.  

 

Søknadsfristen er 3 måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd. Her finner dere lenke til 

søknadskjema: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-

marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/skjema 

 

OBS: Det skrives nå ut elektroniske sykmeldinger. For sjølstendig næringsdrivende mangler 

disse sykmeldingene opplysninger om navn og personnummer. Det jobbes med å forbedre det 

elektroniske sykmeldingsformularet. De som trenger sykmelding som dokumentasjon til søknad 

om avløsertilskudd ved sykdom, må be legen skrive ut sykmelding på papir inntil dette er ordnet.  

 

SJEKK GÅRDSKARTET DITT! (repetisjon fra sist nyhetsbrev!) 
Alvdal og Tynset kommuner har i en periode hatt noe 

etterslep i ajourføring av gårdskart. Dette er det tatt tak i 

det siste året, og vi har rettet en mengde feil og mangler 

siden feltsesongen 2018.For å få et enda mer oppdatert 

gårdskart ber vi derfor alle om å sjekke sin eiendom i 

gårdskart på https://gardskart.nibio.no/search. Sjekk at alle 

teiger ligger under hovednummeret, og at alle teigene er 

avgrenset med riktig markslag. 

 

Av hensyn til bl.a. gjødslingsplaner, søknader om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd 

er det spesielt viktig at jordbruksarealet er riktig i kartet. Jordbruksarealet er delt inn i 

markslagskategoriene fulldyrket areal (oransje i kartet), overflatedyrket areal (gul i kartet) og 

innmarksbeite (lysegul i kartet). Flyfoto som bakgrunnskart (finnes i menyen til venstre i 

gårdskartet) kan det være til god hjelp for å se om kartet stemmer med terrenget. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel av gårdskartet med farger for markslag, samt flyfoto av samme areal. 

 

Hvis du finner feil eller mangler i kartet, ta kontakt med landbrukskontoret så fort som mulig, så 

vi kan gjøre nødvendige befaringer feltsesongen 2019. 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/skjema
https://gardskart.nibio.no/search


SETT AV DATOEN 7.NOVEMBER 2019 
Tema for Biotown Fjellregionen i 2019 er 

framtidas matproduksjon, og arrangørene 

ønsker allerede nå at vi og dere setter av 

datoen. Detaljert program vil bli 

offentliggjort senere. De tidligere 

konferansene i vår region har blitt arrangert i 

Dalsbygda i Os, men denne gang er det 

Søberg gård i Alvdal som er stedet.  

 

– Velkommen til en dag om fremtidens matproduksjon, med fokus på ny teknologi, nye gener og 

klimasmart landbruk, varsler Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad i Klosser Innovasjon.  

 

LANDBRUKSKONTORETS FACEBOOK-SIDE   
Ut over kontorets egne nettsider via kommunene, har vi også en egen Facebook-side som vi etter 

hvert merker at flere og flere dere ute, både i og utenfor landbruket i kommunene våre, følger 

med på. Alt fra nyhetsoppslag til informasjon om søknadsfrister og aktuelle fagturer/fagmøter 

lenker vi fortløpende opp – etter beste evne, så følg oss gjerne! 

 

Klikk deg inn på: https://www.facebook.com/landbrukAlvdalTynset/  

   

STABEN VED LANDBRUKSKONTORET 
Marte Sofie Neraas avsluttet sin vikariatstilling hos oss i uke 22. Mariann Totlund er i løpet av 

uke 25 tilbake fra svangerskapspermisjon. I løpet av høsten får vi så enda en endring i staben vår, 

ettersom Caspar Schärer som i disse dager fyller 69 år har valgt å bli pensjonist. Caspar vil bli 

savnet av både oss og dere brukere, det vet vi. Inn som ny stedfortreder kommer så Marit Eggen, 

som i sommer flytter hjem til Tylldalen for å ta over familiebruket. Mer presentasjon av henne 

tar vi ved neste korsvei, og endelig oppgavefordeling vil bli avklart innad i staben utover 

sommeren/høsten. Uansett, den 1. september er datoen for at Caspar avslutter og Marit begynner.  

   

Nedenfor ser dere telefonliste og e-postoversikt på enhetens ansatte pr. dato: 

 Ylva Sneltvedt, 62 48 91 34 / ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no  

 Kristian Lund-Vang, 62 48 91 32 / kristian.lund-vang@alvdal.kommune.no   

 Randi Brænd, 62 48 91 35 / randi.braend@alvdal.kommune.no   

 Mariann Totlund, 62 48 91 38 / mariann.totlund @alvdal.kommune.no  

 Ole Sylte Heggset, 62 48 91 36 / ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no  

 Caspar Schärer, 62 48 91 37 / caspar.schaerer@alvdal.kommune.no  (avslutter 1.sept.) 

 Anders Jensen, 62 48 91 33 / anders.jensen@alvdal.kommune.no  

 Marit Eggens kontaktdata vil vi komme tilbake til etter oppstart 1. september! 

 

Rektorboligen ved Storsteigen VGS er som dere vet kontorstedet vårt, på utsiden av rv. 3 

gjennom Alvdal, sør for brua over Glomma. Velkommen innom, og har du tilbakemeldinger på 

utgivelsen, eller tips til saker vi bør skrive om – ta kontakt med oss.  

  

  

Alvdal, 15. juni 2019  
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