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LANDBRUKSKONTORET «PÅ LUFTA» MED INFORMASJON IGJEN … 
For noen år tilbake hadde enhet landbruk og miljø et informasjonsblad som ble produsert 2-3 

ganger årlig. Her publiserte vi ulike nyheter og informasjon om eller i tilknytning til enhetens 

arbeid. Sidetallet varierte noe, men lå normalt på rundt 20-24 sider, og siste utgivelse kom i 

2009. Den gang ble dette distribuert som en trykksak i posten. Kombinasjonen av at utgivelsen 

beslagla til dels store ressurser, sammen økende porto, gjorde totalkostnadene for omfattende.  

 

Behovet for informasjon ut til dere brukere og andre med interesse for enhetens arbeidsområder 

er like fullt der, og vi har det siste året diskutert hvordan vi skal kunne få forbedret denne. Vi har 

våre egne sider via kommunenes nettsider, hvor dere finner lenker til aktuelle skjemaer og annen 

mer eller mindre konstant informasjon. Videre har vi også en egen side på Facebook, men det er 

et mål for oss å gi dere noe mer håndfast i ny og ne.  

 

Mye skjer via e-post og annen digital kommunikasjon og vi har kommet fram til at vi ca. 4 

ganger årlig skal lage et nyhetsbrev som vi da distribuerer via e-post, samt via post til de få av 

dere som enda ikke har egen e-postadresse.  

 

Mye av det dere vil finne her, vil dere merke blir skrevet med kort, informativ tekst, mens dere i 

nyhetsbrevet skal kunne klikke dere videre til aktuelle nettsider, søknadsskjema, osv. Er det noe 

av informasjonen som lenkes opp som dere uten egen e-post vil ha tak i, kan dere ta kontakt hit.  

 

Nyhetsbrevene vil ellers bli lenket opp i PDF-format slik at de kan lastes ned på vår nettsider 

her: http://www.alvdal.kommune.no/3760.3309.Landbruk-og-naring.html  
 

STABEN/BEMANNINGSSITUASJONEN  
I vinter og vår har vi vært en stillingsressurs mindre ved kontoret, etter at enhetsleder Mariann 

Totlund er ute i barselpermisjon og konst. enhetsleder Ylva Sneltvedt har vært sykmeldt etter 

operasjon. I løpet av høsten vil vi imidlertid være fulltallige og vel så det. Vikar i Marianns 

fravær, Gunhild Fløttum, får noen måneder forlengelse i forhold til en del arbeidsoppgaver ved 

enheten. Her ser dere en kjapp telefonliste og e-post-oversikt på oss som utgjør staben: 

 Gunhild Fløttum, tlf 62 48 91 38 / gunhild.flottum@alvdal.kommune.no (vikariat til 1.12.16) 

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

 Tale Nedberg, tlf 62 48 91 32 / tale.nedberg@alvdal.kommune.no  

 Randi Brænd, tlf. 62 48 91 35 / randi.braend@alvdal.kommune.no (50 % permisjon i perioden 

20.juni-20.august fra sin 60 % stilling, hvor tirsdag, torsdag og fredag da er faste kontordager) 

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

 Caspar Schärer, 62 48 91 37 / caspar.schaerer@alvdal.kommune.no (60 % stilling med faste 

arbeidsdager tirsdag, onsdag, torsdag) 

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

 Mariann Totlund, tlf 62 48 91 38 / mariann.totlund@alvdal.kommune.no (permisjon tom uke 38) 

 

Kontoret vil være bemannet gjennom hele ferien. I ferieperioden henviser ellers til kommunenes 

servicekontorer og postmottak for informasjon. For e-post og telefonhenvendelser gjelder da: 

Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no / tlf 62 48 50 00 

Alvdal kommune: postmottak@alvdal.kommune.no / tlf 62 48 90 00 

 

Som før holder vi til i rektorboligen ved Storsteigen VGS, på utsiden av rv. 3 gjennom Alvdal 

sør for nybrua over Glomma. Vegetasjonen rundt oss er hogd ned i løpet av våren, og det grønne, 

ærverdige bygget er lett synlig fra veien. Velkommen innom! 
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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD AUGUST 2016, NOEN MOMENTER: 
Veiledningsheftet og søknadsskjema for kommende søknadsomgang om produksjonstilskudd 

med frist 20.august er enda ikke klart, men alt av informasjon om både denne og øvrige 

søknadsomganger finner dere på Landbruksdirektoratets sider her: https://www.slf.dep.no/no/  

 

Vi minner imidlertid om følgende momenter som vi opplever det kan oppstå utfordringer rundt: 

 

 Nydyrket areal og nytt innmarksbeiteareal må godkjennes av kommunen for at det kan 

gis produksjonstilskudd for arealet. Gi beskjed til enhet landbruk og miljø når arealet er 

satt i stand og kan ferdiggodkjennes og oppmåles. Kommunen oppdaterer da 

jordbruksarealet på eiendommen din i Gardskart og i Landbruksregisteret.  

 Det gis husdyrtilskudd for mjølkekyr og ammekyr, men bare for kyr som har kalvet i 

løpet av de siste 15 måneder. For denne søknadsomgangen betyr det at kyr som har hatt 

siste kalving før 1. mai 2015 skal føres opp som øvrige storfe i søknaden.   

 

DYR PÅ UTMARKSBEITE 
Det er svært viktig at de som har dyr på utmarksbeite, bruker korrekte og samsvarende 

dyretallsopplysninger i søknad om produksjonstilskudd, organisert beitebruk (beitelaget), søknad 

om tilskudd til forebyggende tiltak, og i søknad om erstatning for dyr tapt til rovdyr. 

Under kommunens og fylkesmannens behandling av disse søknadene blir opplysningene fra de 

ulike databasene benyttet, og tallene i de ulike søknadene skal samsvare. Feilopplysninger kan 

føre til avkorting i tilskuddene. 

 
 

 

 

VIKTIGE SPØRSMÅL OM GJERDING OG BEITING 
 

Både vi og sentrale myndigheter opplever årlig spørsmål knyttet til gjerdelov og beitelov, hvor det ofte er 

spørsmål som brukerne selv kan finne ut av. Hos Landbruks- og matdepartementet ligger det uten liten, 

enkel liste knyttet til lovverket – om det er noe du lurer på: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gjerderett-og-beiterett-/id438085/  

UNNGÅ FEILOPPLYSNINGER: Tallene i de ulike søknadsomgangene knyttet til vanlig 

produksjonstilskudd og tilskudd til organisert beitebruk skal samsvare. Om ikke risikerer man 

avkorting i tilskuddene. Foto: Fylkesmannen i Hedmark.  

 

https://www.slf.dep.no/no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gjerderett-og-beiterett-/id438085/


ORGANISERT BEITEBRUK 
For å begrense gjengroing av utmark, legge forholdene til rette for rasjonell utnyttelse av 

utmarksbeite, og redusere tap av dyr på utmarksbeite gis det tilskudd til drift av beitelag. Det gis 

tilskudd til beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark i minimum 5 uker om sommeren.  

Ordningen gjelder sau, geit, storfe (også mjølkeku) og hest. 

 

Beitelaget skal føre tilsyn med dyrene minimum en gang pr. uke gjennom hele beitesesongen. 

Tilsynet skal dokumenteres gjennom lister/rapporter. Det er kommunen som godkjenner 

beitelagene og søknaden om tilskudd må leveres elektronisk i Altinn av beitelagsleder, eller en 

annen i laget som har tilgang. Ved eventuell kontroll vil lister over slipp, sanking og regnskap bli 

gjennomgått.  

 

Søknadsfrist 20. oktober! 

Landbrukskontoret er behjelpelig med søknaden. For mer info om ordningen, veilederhefte 

m.m.: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk 

 

 

REGIONALT MILJØTILSKUDD I JORDBRUKET (RMP) 
Under ordningen regionalt miljøtilskudd i jordbruket kan det gis tilskudd til følgende tiltak: 

 Tilskudd til tiltak mot forurensing: tilskudd til utsatt jordarbeiding, tilskudd til grasdekte 

vannveier og grasdekte vegetasjonssoner, tilskudd til vedlikehold av fangdammer og 

gårdsdammer, tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, tilskudd til 

ugrashorving og hypping/radrensing 

 Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap: tilskudd til 

skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle 

innmarksbeiter, tilskudd til bevaringsverdige saueraser, 

tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap, 

tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon, tilskudd til 

skjøtsel av automatisk freda kulturminner 

 

Vi minner om at for å få tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel må minst 75 % av 

all husdyrgjødsel som foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen. Overgjødsling 

på eng bør spres så tidlig som mulig og det skal høstes fra dette på samme vekstsesong. 

Tommelfingerregel er at man i praksis bør spre denne gjødsla før 1. august. Skriv notater 

underveis i gjødslingsarbeidet, dette brukes som dokumentasjon ved en evt. kontroll.  

Se i veilederen for mer informasjon om tiltakene. Det anbefales å levere søknaden elektronisk. 

Det kan søkes elektronisk fra og med 1. august. For mer info om ordningen, veilederhefte m.m. 

https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-

RMP/  

 

Slik søker du: 

1. Gå til www.landbruksdirektoratet.no 

2. Klikk på banneret «søk om regionalt miljøtilskudd». 

Du finner der direktelenke til skjemaet i Altinn. 

3. Når du kommer inn i Altinn, husk å representere foretaket og ikke deg selv som person.  

RMP: Skjøtsel av artsrik slåttemark som dette kan 

oppnå tilskudd ut fra RMP-ordningen. Ill.foto. 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk
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4. Du kommer nå inn i søknadsskjemaet og får se grunnopplysningene om foretaket ditt. På 

denne siden velger du hvilket fylke du skal søke i.  

5. Etter at du har fylt inn opplysningene og sendt inn søknaden må du sjekke at du har fått 

kvittering i Altinn. 

 

Søknadsfrist 1. oktober! 

Landbrukskontoret er behjelpelig med søknaden. 

 

  

NYTT OM AVLØSERTILSKUDD  
Fra 2015 ble det åpnet for kjøp av avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag. Det betyr at 

utgifter til arbeidsoppgaver som er utført av selvstendig næringsdrivende (et foretak) også gir 

grunnlag for utbetaling av avløsertilskudd.  

 

Dette gjelder for arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at gardbrukere sjøl utfører, som for 

eksempel slått, rundballepressing, saueklipping, klauvskjæring, mindre snekkerarbeider, frakt av 

dyr, mv. Begrepet avløsning gjelder bare selve tjenesten, altså utgifter knyttet til personen som 

utfører arbeidet. Utgifter til leie av traktor og maskiner gir ikke grunnlag for avløsertilskudd.  

 

Det er derfor viktig at det framgår av fakturaen hva som 

gjelder leie av personell og hva som gjelder maskinleie mv. 

Personellkostnadene eks.mva gir grunnlag for 

avløsertilskudd. Dette gjelder både for avløsning ved ferie 

og fritid og avløsning ved sykdom og fødsel mv. 

 

Kontroll av avløserutgifter ved ferie og fritid inngår nå i 

kontroll av produksjonstilskudd.  

Dokumentasjon på avløserutgifter kan være A-melding, bankbilag og faktura, eller årsoppgave 

fra avløserlaget, avhengig av om søkeren har arbeidsgiveransvar sjøl eller om det er kjøpt 

avløsertjenester fra avløserlag eller andre foretak. Det samme gjelder for dokumentasjon ved 

søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.       

 

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL M.V. 
 

Det er foretaket som søker. Det kan søkes tilskudd for personer som har næringsinntekt fra 

foretaket på minst ½ G. Avløseren må være minst 15 år, og kan ikke ha næringsinntekt fra 

foretaket eller være ektefelle/samboer med en som har næringsinntekt fra foretaket.   

 

Krav til dokumentasjon, generelt: 

 Søkerens næringsinntekt: bekreftelse fra regnskapsfører eller utskift av godkjent ligning. 

 Når avløseren ikke er ansatt i avløserlag gjelder følgende ved - 

o Egen ansatt avløser: Dokumentasjon av utbetalt lønn og innbetalt skatt og 

arbeidsgiveravgift. 

o Selvstendig næringsdrivende: Faktura hvor arbeidskostnaden framgår. Se også egen 

sak om avløsertilskudd ovenfor! 

 

Utgifter til f.eks. rundballepressing utført 

ved innleid hjelp, dekkes av 

avløserordningen, men utgifter til maskiner 

og traktor dekkess ikke! Ill.foto. 



Ved sykdom: 

 Kopi av sykmelding, evt. bekreftelse ved undersøkelse på sykehus/spesialist. 

 Dagsats for sykepenger: Utskrift fra dine utbetalinger på nav.no. 

 

Ved fødsel mv.: 

 Kopi av vedtak om foreldrepenger. 

 Kopi av fødselsattest. 

 

Ved sykt barn: 

 Bekreftelse ved legeundersøkelse, evt. legeerklæring mv. 

 

Søknadsfristen er 3 måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd, og lenke til søknadsskjema 

finnes her: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-

sykdom/skjema 

 
 

TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 
Tilskudd kan gis til foretak som skal gjennomføre 

drenering på eget eller leid areal. Tilskudd kan også 

gis til eier av jordbruksareal som leies ut. Søknaden 

skal vedlegges grøfteplan og kart, samt miljøplan 

trinn 2.  

 

I grøfteplanen beskrives hva som skal gjøres;  lukkede 

grøfter, åpne grøfter, profilering eller omgraving. 

Planen skal også vise grøfteavstand, grøftedybde, 

rørdimensjoner, filtermaterialer og sikringstiltak for 

kanaler, kummer og utløp.Kartet skal vise hvor det 

skal dreneres. Kummer og utløp avmerkes.   

 

Link til informasjon og skjemaer som skal brukes: 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-

jordbruksjord  

 

Gjeldende tilskuddssatser er: 

Kr 1.000,- pr. dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving. 

Kr 15,- pr. meter for usystematisk grøfting.  

 

Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles i den rekkefølge de kommer inn. 

 

ERSTATNING VED AVLINGSSVIKT  
Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må være av 

klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot. Det må meldes fra til kommunen straks 

det er klart at skade har skjedd eller kan oppstå. Det blir ikke gitt erstatning til foretak som ikke i 

tide har meldt fra om skade. Fristen for å søke erstatning er 31. oktober det året skaden oppsto.  

 

Mer informasjon finnes her: https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-

skader/avlingssvikt#korleis-soeke- 

GRØFTEPLAN: I grøfteplanen skal alt 

som skal gjøres beskrives, samt at kart 

vedlegges. Ill.foto. 
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NYDYRKING 
Det nydyrkes mer i Nord-Østerdalen enn i de fleste andre deler av landet, men husk at veien fra 

avskoging til dyrking kan være noe lang og ikke nødvendigvis så enkel som man først tror. Før 

man bestemmer seg for å avskoge et planlagt dyrkingsfelt, anbefaler vi derfor at dere tar 

kontakt med oss og diskuterer saken over en kopp kaffe, og kanskje kan vi i forkant av evt. 

hogst også ta en befaring av området. Gode råd er gratis! 

 

Nydyrking kan bare skje etter plan godkjent for kommunen. Søknader om nydyrking skal så 

sendes på høring til flere instanser. For større dyrkingssaker og saker som angår viktige natur-, 

kultur- eller andre samfunnsinteresser, må kommunen utarbeide en konsekvensvurdering, som 

også skal sendes til uttalelse. Det er vanlig å sette minimum én måneds frist for uttalelse. Når 

høringsuttalelser er innkommet og når kommunen har vært på barmarksbefaring av arealet, kan 

saken behandles, og vedtak fattes. Jo mer fullstendig søknadene er, jo kortere behandlingstid 

kan en regne med. 

 

På grunn av stor saksmengde og til dels krevende behandlinger er behandlingstiden i 

dyrkingssøknader forholdsvis lang, og en må forvente at behandlingen tar minimum 3 

måneder. IGJEN: Det er ønskelig fra kommunens side å ha dialog i forkant av søknaden. 

Dette for at saksbehandlere skal kunne befare arealet på forhånd og bidra til en god og 

realistisk søknad.  

 

For mer info om nydyrking – se kommunens hjemmeside under Jordbruk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYDYRKINGSTILSKUDD 
Begge våre kommuner har nå tilskuddsordninger for nydyrkinger. Mer om disse ordningene kan 

dere få ved å henvende dere til oss på kontoret, men gjeldende satser er kr 750,-/dekar godkjent 

areal i Alvdal kommune. For Tynset er tilsvarende sats kr 500,-/dekar som godkjennes.  

IKKE BARE, BARE Å DYRKE: En 

dyrkingssøknad har normalt en 

saksbehandlingstid på 3 måneder, spesielt om 

det er større dyrkinger som vi ser det stadig 

blir flere av. Befaringer og god dialog med 

oss på landbruksenheten er ønskelig allerede 

fra før avskoging skjer. Ill.foto hentet fra 

retten.no   



TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET – SMIL 
SMIL-ordningen er velkjent for mange av dere, men her er en del informasjon: 

 

Det kan innvilges tilskudd til 

 Kulturlandskapstiltak. Det omfatter 

- Tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger 

- Tiltak som ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for 

økt biologisk mangfold 

- Tiltak som tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet og som 

holder verdifulle områder åpne 

 

 Forurensingstiltak. Det omfatter blant annet 

- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg 

- Fangdammer og miljøplantinger 

- Særskilte bygningsmessige tiltak 

- Tiltak bedre utnytting av husdyrgjødsla 

 

 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter 

Det omfatter prosjekter som leder fram til planer for konkrete tiltak som nevnt ovenfor. 

 

Det er vedtatt lokale prioriteringskriterier i samråd med bondelagene i Alvdal, Tynset, Tylldalen 

og Kvikne. Tiltak for å opprettholde tradisjonell setring med mjølkeproduksjon har høyeste 

prioritet. Deretter følger hydrotekniske tiltak som faller inn under forskriften. Tiltak innen 

biologisk mangfold og gammel kulturmark, verneverdige bygninger og tiltak for å bedre 

tilgjengelighet og opplevelser i landskapet har lavere prioritet. 

 

I 2016 ble det bestemt at flyttbare buffertanker for husdyrgjødsel og permanente gjødsellager 

som plasseres ved jordbruksarealer som ligger langt unna garden faller inn under SMIL-

ordningen som forurensingstiltak og skal ha samme prioritet som hydrotekniske tiltak. 

 

Tilskudd kan innvilges til foretak som er berettiget å søke produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd i jordbruket.  Søknadsfristen er 15. mars, men søknader som mottas etter 

søknadsfristen behandles fortløpende så lenge vi har disponible tilskuddsmidler inntil 

potten for 2016 er oppbrukt.       

 

 

 

 

 

 

 

Mer om SMIL-ordningen her: 

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-

miljotiltak-i-jordbruket  

SETRING MED KU PRIORITERES:  

Ill.foto  

https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket


LEVENDE LANDBRUK-PROSJEKTET - STATUSOPPDATERING 
 

Nylig ble det avholdt møte i prosjektgruppa for Alvdal og Tynsets satsingsprosjekt «Levende 

landbruk», med fokus på økt mjølk- og kjøttproduksjon på storfe. Per 1.mai 2016 har prosjektet 

til sammen hatt 115 deltakere inne i prosjektet, som er i overkant av det som var målsetningen 

(100 stk.) Dette er selvfølgelig kommunene fornøyde med, og vi ser at det i flere av tilfellene tas 

veivalg i forhold til hvordan brukene skal utvikles videre.  

 

Ut fra «overbookingen» i prosjektet har kommunene nå sendt søknad til Fylkesmannen i 

Hedmark og fått innvilget ytterligere støtte til at vi kan ta inn totalt 120 stk i prosjektet. Dit kan 

det gå fort, men vi har nå satt endelig frist til 1.november 2016 for å melde seg på. Førstemann 

til mølla, og sammen med TINE som prosjektledere forsøker vi å få flest mulig med på mest 

mulig av det som måtte ønskes.  

 

Ytterligere informasjon om prosjektet og satsingsområdene finner dere her: 

http://www.alvdal.kommune.no/13516.Hva-er-levende-landbruk.html  

Prosjektet har dessuten en egen Facebook-side med oppdateringer av ymse slag med relasjon til 

prosjektets satsinger – se: https://www.facebook.com/levende.landbruk/  

 

 

INVESTERINGSPLANER – NYE SØKNADSFRISTER FOR BU-MIDLER! 
 

Tidligere har BU-midlene for investeringer i tradisjonelt landbruk hatt én søknadsfrist – 

1.februar. Nytt for i år er at det også er satt en ny frist 1.september 2016, og det er særdeles 

viktig at de av dere som har investeringsplaner nå tar kontakt med oss – senest innen 10.august. 

Kontaktperson: Ylva Sneltvedt tlf. 62 48 91 34 / 419 31 176, evt. e-post: 

ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no  

 

Uavhengig av hvilken søknadsfrist du vurderer å søke på, ønsker vi fra kontoret en tidligst mulig 

dialog slik at vi kan forsikre oss om at alt av nødvendig informasjon og vedlegg blir ferdigstilt til 

fristen. Om ikke man rekker det er det neste frist som gjelder!  

 

I forhold til fristen sist vinter 1.februar 2016 kom det i fylket totalt inn 105 søknader, og det ble 

søkt om midler langt ut over det som var bevilget for Hedmarks del. Oversøkningen var også stor 

i vår del av fylket. Slik sett er det et nåløye man skal gjennom, og nok en gang er det viktig med 

dialog i forkant av fristen.  

 

De som velger å kontakte oss for en søknad innen fristen 1.september, bør få på plass mest mulig 

av det følgende raskest mulig:  

 En god beskrivelse av utbyggingsplanene  

 Skisser/ tegninger av byggeprosjektet 

 Et noenlunde reelt kostnadsoverslag 

 Tenkt finansiering  

 Bekreftelse fra regnskapskontor/ annen driftsplanlegger mht. tidspunkt for når en 

driftsplan kan være ferdig utarbeidet  

 Kopi av sjølangivelse og næringsoppgave de siste 2 år  

  

Innovasjon Norges landbrukssider finner dere her: http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/  

http://www.alvdal.kommune.no/13516.Hva-er-levende-landbruk.html
https://www.facebook.com/levende.landbruk/
mailto:ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/


 

BU-MIDLER I FORHOLD TIL TILLEGGSNÆRINGER I LANDBRUKET 
Hvert år er det søkning til prosjekter som regnes som tillegg til den eksisterende 

landbruksdriften, og alt fra 

produksjon av lokalmat til kultur 

sorterer inn under dette. Hittil i 2016 

er det via vårt kontor innvilget 

søknader fra Innovasjon Norge til 

både lokal mjølproduksjon for 

humankonsum, servering og salg av 

lokalmat m.m., honningproduksjon 

og nå nylig støtte til prosjektet 

«Opera di setra». 

 

 

 

ETABLEREROPPLÆRING – GRÜNDERTREFF 
Alle som går med en eller annen gründer i magen, og tenker å utvikle noe nytt eller videreutvikle 

noe eksisterende – både i og utenfor landbruket, kan notere seg datoene 6-7.september. Da vil 

det bli holdt informasjonsmøter/gründertreff i vår del av fylket, henholdsvis i Alvdal og i 

Rendalen. Både representanter fra lokalt næringsliv, lokal bank, Hedmark Fylkeskommune og 

Innovasjon Norge vil være på plass, sammen med noen av oss i kommunen. Mer informasjon 

kommer, og møtene er en introduksjon av høstens etablereropplæring som vil gå på Tynset. 

 

 

FAGTUR I REGI AKTIVT FJELLANDBRUK 
Satsingen «Aktivt Fjellandbruk» i regi Holtålen, Røros og Tydal kommuner inviterer til fagtur 

dagene 25-27.august, hvor vi har mottatt kopi dersom noen av våre brukere skulle ha interesse av 

turen. Programmet er mangfoldig og både småfe- og storfebesetninger fra Folldal til Vågå/Heidal 

skal besøkes. Påmelding gjøres innen tirsdag 16.august til Tydal kommune, og alt om program 

og annen informasjon finnes her: http://www.roros.kommune.no/Nyheter/Fagtur-for-

landbruksinteresserte/  

 

 

NYTT FRA SKOGEN  
I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget 27 mill. kroner til to nye tiltak i skog; tettere planting 

etter hogst, og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig 

som de er gunstige for klimaet.  

For mer om disse tilskuddene, se https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-

klima/tettere-planting/27-mill.kroner-til-nye-klimatiltak-i-skog   

 

Har du spørsmål -  kontakt med vår skogansvarlige - Anders Jensen, 62 48 91 33 / 

anders.jensen@alvdal.kommune.no 

 
 

TILLEGGSNÆRING: Arne Eggen og familien hadde nylig besøk av nær 1400 

tilskuere til årets oppsetninger av «Opera di setra». Til videre utvikling av 

fasilitetene på/ved setra er det nylig innvilget BU-tilskudd til den populære 

tilleggsnæringen for mjølkebruket. Foto: Ole Sylte Heggset 

http://www.roros.kommune.no/Nyheter/Fagtur-for-landbruksinteresserte/
http://www.roros.kommune.no/Nyheter/Fagtur-for-landbruksinteresserte/
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/27-mill.kroner-til-nye-klimatiltak-i-skog
https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting/27-mill.kroner-til-nye-klimatiltak-i-skog
mailto:anders.jensen@alvdal.kommune.no


MILJØKRAVENE I FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 
Krav om miljøplan ble avviklet i 2015. Miljøkravene er i stedet videreført i den nye forskriften 

om produksjonstilskudd i jordbruket, og er nå absolutte for å være berettiget areal- og 

kulturlandskapstilskudd.  

 

Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskapet.  

Eksempler på slike inngrep kan være: 

- Oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre resttarealer mot innmark 

- Oppdyrking eller fjerning av ferdselsårer 

- Planering av jordbruksarealer under 1 daa 

- Kanalisering og lukking av elver, bekker og grøfter 

Normal skjøtsel av eiendommen er ikke inngrep som forringer kulturlandskapet. Det kan blant 

annet være rensing av bekker og grøfter, hogst og tynning av busker og trær og tiltak for 

nødvendig kryssing med traktor og redskap. Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, 

kan kommunen etter søknad forhåndsgodkjenne inngrep som er nødvendig for å avhjelpe 

betydelige driftsmessige ulemper. 

 

Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med 

årssikker vannføring  

Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under 

normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand. 

Vegetasjonssonen kan høstes eller beites, men skal ikke jordarbeides. Krav om vegetasjonssoner 

er kommet for å begrense tap av jord og næringsstoffer til vassdragene i områder med åkerdrift 

og årlig jordarbeiding. Det gjelder like fullt for alt jordbruksareal.  

 

Krav om gjødslingsplan og journal over plantevernmidler. 

Det er ikke absolutt krav om gjødslingsplan og journal over bruk av plantevernmidler. Hvis 

denne dokumentasjonen ved kontroll mangler eller er mangelfull, skal det foretas avkorting i 

produksjonstilskuddet.   

 

Gjødslingsplan: 

Foretak som disponerer jordbruksareal og har rett til produksjonstilskudd til husdyrhold og 

jordbruksareal skal ha gjødslingsplan. Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal foretaket 

disponerer og skal inneholde kartskisse som viser skifteinndelingen. Følgende opplysninger skal 

oppgis for hvert skifte: 

- Jordbruksareal 

- Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold 

- Forgrøde 

- Årets vekst 

- Forventa avlingsnivå pr. daa 

- Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. daa 

- Type, mengde og antatt spredetidspunkt for husdyrgjødsel og mineralgjødsel 

 

Journal over bruk av plantevernmidler: 

Foretak som bruker plantevernmidler skal føre journal over plantevernmidler som brukes, med 

opplysninger om navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, 

samt området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på. Tilskuddet skal avkortes dersom 

foretaket ikke fører slik journal. Det samme gjelder dersom foretaket ikke kan fremlegge slike 

journaler for de siste tre årene. 



LANDBRUKSKONTORETS FACEBOOK-SIDE - EN INFORMASJONSKANAL OM 

SMÅTT OG STORT  
Ut over kontorets egne nettsider via 

kommunesidene, 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/møter 

lenker vi fortløpende opp – etter beste evne, 

så følg oss gjerne! 

 

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

 

 

HVA SYNS DU – GI OSS EN TILBAKEMELDING! 
Da har du lest deg gjennom vårt første nyhetsbrev i det som vi satser skal bli en fast utgivelse ca. 

fire ganger årlig, som nevnt i starten.  

 

Ble det så for mye, for kort eller for langt, eller hva syns du? Vi er åpne for tilbakemeldinger fra 

dere alle, og send dette da til: Ole Sylte Heggset på e-post ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no 

eller ring for en prat på tlf. 62 48 91 36.  

 

 

 

 

GOD SOMMER MED TILVEKST BÅDE I ÅKER, ENG OG SKOG, 

SAMT PÅ BEITE OG BÅS! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alvdal, 8.juli 2016 
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