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NYHETSBREV 1/2019 
 

 
 

I nyhetsbrev 1/2019 kan du bl.a. lese om: 

 Produksjonstilskudd 2019 del 1 – frist 15.mars 
 Tilskudd til tiltak i beiteområder – har du/ditt beitelag en ikke avslutta sak? 

 SMIL-tilskuddet – informasjon og fra i år søkes det elektronisk! 
 Skogbruksnytt – om skogkulturinvesteringer, tømmermarkedet, biovirke og muligheter i 

nytt bruprosjekt 
 Gårdskart – viktig å ta en sjekk på arealene dine! 

 Søknadsfrist 15.april for ny runde med agroteknikerutdanning på Storsteigen 
 IBU-midler – bortfall av søknadsfrist, men kontakt oss om du har planer i 2019 

 Dreneringstilskudd – nasjonalt og kommunale tilskudd 

  ALVDAL KOMMUNE 
TYNSET KOMMUNE 

ENHET FOR LANDBRUK OG 

MILJØ 
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PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG TILSKUDD TIL 

AVLØSNING VED FERIE OG FRITID 2019 – DEL 1  

I 2019 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 

fritid 15. mars 2019, og det er da alle husdyrprodusenter som kan levere søknad. Søkere 

med kun arealtilskudd søker i forbindelse med søknadsfrist i oktober, del 2. Søknaden kan 

leveres fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. 

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars er det 

husdyrprodusenter som kan levere søknad.  

Lever innen søknadsfristen 15. mars! 

 Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato 

 Søknadsfristen er 15. mars 

 Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått 

ut, fram til 29. mars 

Søknadsfristene i 2019 vil praktiseres mer fleksibelt. Det betyr at det vil være mulig å levere del 

1 av søknaden i opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. mars.  

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mars? 

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. 

Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk 

husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon, og 

tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for 

avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.  

Husdyrregisteret – storfe 

Mattilsynet drifter Husdyrregisteret for storfe, men det er dyreeier som har ansvar for at 

dyretallet i registeret er riktig for sitt foretak. Antall storfe som blir ført opp i søknad om 

produksjonstilskudd blir kontrollert automatisk opp mot tallene i Husdyrregisteret. Logg inn på 

Husdyrregisteret i Altinn for å sjekke at dyretallet for ditt foretak stemmer, og for å bruke riktig 

antall storfe i søknaden. 

Er du ny søker?  

Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre 

at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er et register som viser koblingen mellom et 

foretak og en landbrukseiendom. Landbruksregisteret henter opplysninger om foretak og 

virksomhet fra Enhetsregisteret. Det er et vilkår for å kunne motta produksjons- og 

avløsertilskudd at foretaket er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen. Du får ikke 

levert søknad om produksjonstilskudd med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret. 

NÅR UTBETALES RMP-TILSKUDDET? 

Alle som søkte regionalt miljøtilskudd i høst (RMP), skal nå ha fått vedtaksbrev i Altinn. Sjekk 

at tilskuddsbrevet er riktig, og til vi informerer samtidig om at tilskuddet blir utbetalt til konto 

14. mars.   



TILSKUDD I BEITEOMRÅDER – IKKE AVSLUTTEDE SAKER 
Fristen for å søke tilskudd til tiltak i beiteområder har blitt annonsert ut til beitelag/beitebrukere 

tidligere, og gikk ut 1.mars. Denne fristen var absolutt, men Fylkesmannen i Innlandet melder 

om et stort antall saker som de de siste årene har innvilget tilskudd til, men som av ulike årsaker 

trolig ikke er blitt påbegynt eller avsluttet og omsøkt sluttutbetaling. Dette er saker som gjelder 

både beitelag og enkeltbrukere. Normalt blir det satt en arbeidsfrist på 3 år i disse sakene, men 

det kan søkes om utsettelse av fristen i inntil 2 år. 

 

Det er Fylkesmannen i Innlandet som foreløpig administrerer ordningen med tilskudd til tiltak i 

beiteområder, men fra 01.01.2020 blir denne ordningen overført til kommunene. I den 

forbindelse ønsker Fylkesmannen en gjennomgang av alle uavsluttede saker. Dersom prosjekter 

ikke blir realisert, vil midlene bli trekt inn og de ubrukte midlene blir omfordelt til nye søknader.  

 

Alle beitelag og enkeltbrukere oppfordres derfor med dette om å sjekke om de har uavsluttede 

saker. Ta kontakt med Fylkesmannen i Innlandet v. Jorunn Stubsjøen, tlf. 62 55 12 06 dersom du 

lurer på om du, eller beitelaget du sitter i styre for, har saker som må sluttføres. VIKTIG! 

 

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 

(SMIL) – SØKNADSFRIST 15. MARS  

 

SMIL-ordningen er velkjent for de fleste. For de av dere som har prosjekter dere ser kan passe i 

forhold til ordningen anbefaler vi at dere tar kontakt med Caspar Schärer på tlf. 62 48 91 37 eller 

e-post til: caspar.schaerer@alvdal.kommune.no Caspar har 60 % stilling med faste arbeidsdager 

tirsdag, onsdag, torsdag.  

 

Dette kan det gis tilskudd til: 

 Kulturlandskapstiltak, omfatter tiltak som  

- ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark 

- ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger 

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

verdifulle områder åpne. 

 

 Forurensingstiltak, omfatter tiltak for å minimalisere arealavrenning og punktutslipp 

 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, gjelder prosjekter som kan føre fram til en søknad 

om tilskudd til kulturlandskapstiltak eller forurensingstiltak.  

 

Her noen eksempler på tiltak det kan søkes på: 

- Tiltak for å opprettholde tradisjonell seterdrift med mjølkeproduksjon 

- Tiltak innen biologisk mangfold og gammel kulturmark, det kan være rydding av 

gjengrodde beiter og slåtteng 

-  Istandsetting av verneverdige bygninger 

- Tiltak for å bedre tilgjengelighet i landskapet, som rydding av stier, bygging av klopper 

mv. 

- Reåpning av lukka avløp, overkjøringer, flomventiler mv. 

mailto:caspar.schaerer@alvdal.kommune.no


- Eksternt gjødsellager, for eksempel i setertraktene 

- Planlegging av større fellestiltak 

 

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 spesielle miljøtiltak (SMIL). 

 Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg. 

 Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i 

Søknadene behandles ut fra «Retningslinjer for prioritering av kulturlandskapstiltak og 

hydrotekniske tiltak», som er fastsatt i tiltaksstrategiene i henholdsvis Alvdal og Tynset. 

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende så lenge det er igjen 

tilskuddsmidler, og ytterligere opplysninger om tilskuddsordningen finnes her: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-

til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket 

 

SKOGBRUKSNYTT 
 

 Gratis kurs – skogeiere med nye skogbruksplaner i Alvdal: 

Det settes opp et nytt kurs for skogeiere i Alvdal som har kjøpt skogbruksplan i 2018. 

Dette blir et kurs som går over en kveld onsdag 20. mars, og kurset vil hovedsak ta for 

seg bruken av den digitale planen i programmet Allma. Kurset blir på Alvdal 

Næringssenter («Husmorskola») og er uten kostnad for skogeier. Kursansvarlig er 

Mjøsen Skog SA v. Øystein Nerby, og påmelding gjøres innen 15. mars til Øystein via 

epost on@mjosen.no eller telefon 95082464 

 

 Offentlige tilskudd til skogkulturinvesteringer: 

Det gis offentlig tilskudd til flere typer 

skogkulturinvesteringer, og dette gjelder i 2019 

gjødsling, markberedning, planting/såing og 

ungskogpleie. Tilskuddssatsen varierer for ulike typer 

tiltak, og utgjør fra 40 -80 % av kostnaden (eks. MVA). 

Alle krav om bruk av skogfond skal meldes til 

kommunen på eget skjema (LDIR 909) eller føres 

elektronisk via skogfond.no.  Aktuelle satser, frister og skjema finner du på kommunens 

hjemmeside sammen med utfyllende informasjon.  
 

 Tømmermarkedet med bedre priser fra nyttår:  

Generelt er det god avsetning på skogsvirke første halvår 

2019, og norske kjøpere har fra nyttår gjennomført en ny 

prisøkning på tømmer. Ny pris massevirke furu: kr 310 

m3 og gran kr 360 m3, og prisen for sagtømmer er lite 

endret fra 2018. Spør din lokale kjøper om tømmerpris! 

 

http://www.altinn.no/
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 Heltrevirke til biovarme: Det er nå økt etterspørsel for 

heltrevirke til flis og varmeproduksjon. Mange 

grunneiere har stort behov for rydding av grøft/- jorde/-, 

veikanter, beiteareal eller kulturlandskapspleie, og nå er 

det stort behov for mer heltrevirke til det lokale 

flismarkedet i Nord Østerdal. Benytt anledningen, men 

det bør alltid skrives kontrakt på leveransen med kjøper 

før arbeidet iverksettes. 

 

 PROSJEKT I 2019 – BLI MED PÅ GUNSTIG FELLESTILBUD – 

«Tilstandsregistrering for private bruer og kulverter» 

Det planlegges en organisert fellesrunde med tilbud om tilstandsregistrering til alle 

veilag/-eiere som har bruer eller kulverter som er av betydning for skogbruket. Tilbudet 

vil gjelde en standardisert tilstandsregistrering til en fast pris der formålet er å avdekke 

behov for tiltak, og avdekke eventuelle kritiske feil og mangler. Dette er et regionalt 

prosjekt der kommunene i Nord-Østerdal tilrettelegger for en rasjonell gjennomføring av 

kontrollen. En felles bestilling utløser en 

vesentlig prisgevinst som kommer 

veilaget/veieier til gode. Dette tilbudet vil 

også bli subsidiert med offentlige midler 

slik at veilaget/veieier kun belastes med 

inntil 50 % av kostnaden. Tilbudet sendes 

ut til veilag/veieiere i løpet av våren 2019.  

 

 
 

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.  

 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!  
Både Alvdal og Tynset kommuner har en 

periode hatt et 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. 

 

GRATIS KOPP TIL ALLE I LEVENDE LANDBRUK-PROSJEKTET  
I landbruksprosjektet som Alvdal og Tynset kommuner nylig avsluttet – Levende landbruk, 

deltok til sammen 116 kjøtt- og mjølkeproduksjonsforetak i kommunene våre. Var du en av de 

som ikke deltok på avslutningskvelden i januar, så har du kanskje ikke fått vår spesialdesignede 

keramikk-kopp enda. Vi har disse på kontoret, så stikk 

innom ved anledning slik at du får ditt rettmessige 

deltakerbevis. Se bilde av koppen, og velkommen innom! 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/skjema
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BLI AGROTEKNIKER PÅ STORSTEIGEN VGS – NYTT 

DELTIDSSTUDIUM STARTER HØSTEN 2019 OG 

SØKNADSFRISTEN ER 15. APRIL! 

Storsteigen VGS og Fagskolen Innlandet avslutter straks andre 

kull med deltidsstudenter i agroteknikerutdanningen 

«Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket». Studiet er et 

deltidsstudium over to år hvor målgruppen er nåværende eller 

framtidige gårdbrukere, samt de som ønsker å kvalifisere seg for 

eller allerede er ansatt i rådgivningsapparat eller som fagarbeidere. 

Søknadsfrist er 15.april 2019 med oppstart til høsten.  

 

Storsteigens fagskoletilbud er det eneste i landet tilpasset 

husdyrproduksjon i fjellandbruket, og har for inneværende kull 

samlet hele 17 deltakere fra seks ulike fylker. Nylig stod det bl.a. 

en flott reportasje om deltakeren med lengst reisevei, saueklipperen Nils Ørjan Hamre fra 

Rogaland, også kjent fra NRK-serien «Superbonden» - les den her: 

https://www.hedmark.org/globalassets/skolene/storsteigen-vgs/dokumenter/Artikkel-i-

Bondevennen-Nr-6-15-februar-2019.pdf  

 

Emner i kurset er bl.a. driftsledelse og økonomi, planteproduksjon med vektlegging på grovfôr 

og beite, husdyrproduksjon og til slutt skal studentene levere en tverrfaglig prosjektoppgave som 

eksamen. Det 1-årige fagskoletilbudet gjennomføres som deltidsstudium over to år, og gir 60 

studiepoeng. For å kunne søke studiet gjelder følgende opptakskrav: 

 Fullført og bestått videregående opplæring innenfor naturbruksprogrammet 

(unntatt her er fiske og fangst, akvakultur, skogbruk, hest- og hovslagerfag, 

anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og reindrift) 

 Realkompetanse. Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av 

realkompetansevurdering. Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis fra 

grovfôr- eller husdyrproduksjon. Relevante kurs innen fagområdet vil også kunne 

vektlegges i vurderingen. 

 

Vurderingen baseres på gjeldende utdanningsprogram for utdanningen. Det må også kunne 

dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG 1 

og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. For mer informasjon – se skolens egen 

nettside om voksentilbud, evt. informasjon på nettsiden til Fagskolen Innlandet, og ta 

gjerne kontakt med skolen direkte på tlf. 62 48 94 40 eller e-post: 

post.storsteigen.vgs@hedmark.org   

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/møter 

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

 

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

https://www.hedmark.org/globalassets/skolene/storsteigen-vgs/dokumenter/Artikkel-i-Bondevennen-Nr-6-15-februar-2019.pdf
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IBU-SØKNADER FOR TRADISJONELT 

LANDBRUK – SLUTT PÅ 

SØKNADSFRISTER OG PRIORITERINGER FOR 2019 ! 
Som vi skrev i det siste nyhetsbrevet i 2018 er det nå slutt på søknadsfrister for søknader om 

investeringstilskudd og/eller lån i Innovasjon Norge til investeringsprosjekter innen tradisjonelt 

landbruk. Søknader blir derfor sendt inn til Innovasjon Norge fortløpende gjennom året, dvs. 

begrepet/ordningen «foreløpige IBU-søknader» eksisterer ikke lenger.  

 

Søknader om tilskudd skal imidlertid fortsatt innom kommunen til uttalelse før de oversendes 

Innovasjon Norge. Vi er derfor opptatt av at alle som har konkrete investeringsplaner tilknytta 

tradisjonelt landbruk, tar kontakt med kommunens landbruksenhet i en tidlig fase av 

planlegginga. Dette gjelder også kontakt mot kommunens byggesaksavdeling, siden det kan ta 

noe tid å få godkjent en søknad om byggetillatelse. Saksbehandler hos Innovasjon Norge har 

også et ønske om å komme på befaring sammen med kommunen hos den enkelte utbygger. Vi 

ber derfor om at alle som har utbyggingsplaner i 2019 tar kontakt med oss fortløpende og i 

god tid før man eventuelt har tenkt oppstart. Påbegynte prosjekter gis det ikke støtte til!  

 

Innovasjon Norge, Innlandet omfatter både Hedmark og Oppland. Prioriteringer for bruken av 

IBU-midlene i begge fylkene skal i 2019 skje med utgangspunkt i nasjonale føringer over 

jordbruksavtalen, Regionalt Næringsprogram for Hedmark og Oppland 2019-2022, føringer fra 

Fylkesmannen i Innlandet samt Innovasjon Norge sin landbruksstrategi. I tillegg vektlegger vi 

som tidligere føringene i de kommunale landbruks-/næringsplanene. 

 

Det tradisjonelle landbruket og volumproduksjonen er bærebjelken i Innlandet. Det er et stort 

investeringsbehov i flere av disse produksjonene i begge fylkene. Samtidig er det et mål å få flere 

lønnsomme landbruksbaserte næringer i regionen. Følgende prioriteringer er lagt til grunn for 

investeringer i tradisjonelt landbruk i 2019: 

1. Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner – omfatter og gjødsellager og driftsbygninger til 

aktiv seterdrift. 

All økologisk produksjon 

2. Planteproduksjon for salg – omfatter også vatningsanlegg 

3. Kraftfôrbaserte husdyrproduksjoner 

4. Andre produksjoner 

 

Markedssituasjonen innenfor mjølk- og kjøtt på storfe tilsier en sterkere prioritering av 

modernisering av mindre og mellomstore melkeproduksjonsbruk, framfor større utvidelser 

innenfor melkeproduksjon eller nyetableringer og større utvidelser innen ammeku. Grunnet 

overproduksjon på sauekjøtt ble det så i jordbruksavtalen lagt nasjonale føringer på at det ikke 

skulle innvilges tilskudd til investeringer i sauefjøs, med unntak av økologisk drift og ved 

generasjonsskifter. 

 

For grovfôrbaserte husdyrproduksjoner prioriteres følgende utbygginger: 

o Fornying av driftsbygninger med 15-30 årskyr 

o Ombygging fra bås- til løsdrift 

o Større investeringer i «økologiske sauefjøs» grunnet endrede karv til liggeareal 

o Investeringer i sauefjøs ved generasjonsskifte der målet er oppgradering av 

eksisterende produksjonsanlegg 



For planteproduksjon for salg prioriteres følgende utbygginger: 

o Prosjekter som bidrar til økt tørke- og lagerkapasitet i planteproduksjonen – 

herunder prioriteres potet-, grønnsak, frukt og bær foran tørkeanlegg for 

kornproduksjon 

o Vatningsanlegg – gjelder såkalte faste installasjoner, slik som graving og legging 

av rør. Dette innebærer at vatningsvogn og annet flyttbart overflateutstyr 

ikke inngår i støttegrunnlaget. 

 

Søknader 

Investeringene skal være knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr. Videre må 

investeringen være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes 

avsetningsmuligheter eller foreligge avsetningsavtaler for produktene. Følgende vedlegg, alle 

elektroniske, må følge søknaden: 

– Egen beskrivelse av eiendommen og årsak/bakgrunn for utbygging 

– Driftsplan 

– Byggetegninger – planskisser, snitt, fasader 

– Reelle kostnadsoverslag/tilbud fra entreprenør 

– Langsiktige leieavtaler på jord (10 år)/eventuelt avtaler på kjøp av fòr, og 

mjølkekvoter   

– Skattemelding for de siste 2 år 

– Næringsoppgaver for de siste 2 år 

 

Tilskuddssatser 

• Maksimal sats for støtte til investeringer i faste anlegg og produksjonsutstyr er 35 % 

Øvre grense på tilskudd er 2 millioner kroner. På grunn av stor søknadsmengde har til 

informasjon gjennomsnittlige tilskuddsprosent de siste åra i praksis vært på ca. 15%  

• For gjødsellager kan det gis inntil 20 %, avgrenset til kr 100 000 *  

• Ved generasjonsskifte kan det gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse 

med overtakelse av landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer for 

å opprettholde drifta, maksimal kostnad kr 1 500 000 

– Inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag 

– For kvinner kan det gis inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 

 

*Det må være minimum 10 måneders lagringskapasitet for gjødsel på gården dersom et 

investeringstiltak til driftsbygninger med husdyrproduksjon skal støttes gjennom Innovasjon 

Norge. 

 

Finansiering og egeninnsats  

- Eget arbeid kan godkjennes med inntil 350 kroner per time. 

o Kun arbeidsinnsats utført av søker /ektefelle/registrert partner godkjennes, dersom 

vedkommende er en del av næringsvirksomheten - dugnad er ikke egeninnsats. 

- For egeninnsats med egne maskiner anbefales det å bruke leiepriser som årlig kunngjøres 

- Det er en forutsetning at det føres timelister. 

 

Driftsplaner 

o Bruk 10-15 % som tilskuddssats i beregningene i driftsplanen 

o Bruk også gjerne 5-6 % rente som en sikkerhetsmargin på lån 

o Ikke legg inn ektefelles inntekt i driftsplanen (når ektefelles inntekt ikke er med 

som del av finansieringa, settes privatforbruket ned, eksempelvis til kr 300 000) 



Klimatilpassing 

Bruk av tre i bygg har mange fordeler blant annet ved at det er hundre prosent fornybart, binder 

CO2 så lenge bygget står der, gir økt bruk av lokale ressurser, økt sysselsetting og lokal 

verdiskaping. Ut fra et ønske om økt bruk av tre kan det gis tilskudd på inntil 150 000 kroner for 

bruk av tre i byggeprosjektet. 

 

Avvent byggestart 

Det gis IKKE tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Med «påbegynt» menes 

igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse og/eller 

kontrakt som gjør investeringen irreversibel. 

 

Se for øvrig  informasjon på Innovasjon Norge sine hjemmesider: 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-

landbruk/  

 

Spørsmål rettes til saksbehandler Ylva Sneltvedt, tlf. 62 48 91 34 el. 419 31 176, evt. e-post: 

ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no  

  

TILSKUDD TIL DRENERING 
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. 

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. 
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TILSKUDD TIL DRENERING FRA TYNSET KOMMUNES NÆRINGSFOND 
Tynset kommune har en ordning hvor det gis 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.     

 

TILSKUDD TIL DRENERING FRA ALVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND 
I forbindelse med rullering av strategisk næringsplan i Alvdal kommune, inkludert tiltaksdelen 

for landbruk, ble det besluttet at nydyrkingstilskuddet skal fases ut til fordel for tilskudd til 

grøfting/drenering, profilering og vanningsanlegg med en samlet årlig pott på kr 75 000. 

Retningslinjene for dette og måten nydyrkingstilskuddet skal fases ut på vil bli behandlet politisk 

av kommunestyret nå i april måned 2019, og inntil da må vi be brukerne i Alvdal om å avvente 

endelig løsning. Vi kommer tilbake med informasjon når endelig ordning er vedtatt.  

 

VIKTIG DATO FOR BEITELAGENE! 
Fredag 29.mars er alle beitelag invitert til et fellesmøte med Fylkesmannen i Innlandet, 

kommunene, Mattilsynet, skadefellingslag og SNO for å diskutere tiltak, forberedelser og 

beredskap inn mot kommende sommer.  

 

Det blir orienteringer fra alle parter om alt fra forebyggende tiltak, tiltak ved skadesituasjoner i 

utmark, samt fokus på hvordan alle parter best skal kunne håndtere beitesommeren.  

 

Jorunn Stubsjøen er lokal kontaktperson fra Fylkesmannen i Innlandet i fall noen ønsker 

ytterligere informasjon om møtetidspunkt, møtested osv. Ta kontakt på tlf. 62 55 12 06 el. e-

post: fmhejst@fylkesmannen.no  

 

mailto:fmhejst@fylkesmannen.no


INFORMASJON FRA FIAS – 

DEKLARERING AV FARLIG 

AVFALL 
FIAS har kontaktet oss og bedt om at vi 

informerer alle brukerne våre om 

strengere krav til deklarering av farlig 

avfall. Selv om dette oftest vil gjelde for 

næringsliv for øvrig, er spillolje og anna 

type farlig avfall forekommende fra 

landbruket.  

 

For å få levert slikt avfall er det nå innført 

en sentral deklareringsordning, som må 

fylles ut i forkant av avfallsleveringen til 

FIAS. Inntil videre kan også FIAS yte 

bistand her, men de har lagd en 

informasjonsplakat som vi her setter inn 

slik at dere kan få levert avfallet uten for 

mye «plunder og heft». Lykke til! 

 

 

 

 

 

 

STABEN VED LANDBRUKSKONTORET 
Mariann Totlund er i svangerskapspermisjon fram til medio juni og Ole Sylte Heggset er 

konstituert som enhetsleder i perioden. 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   

 Ole Sylte Heggset, 62 48 91 38 / ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no  

 Marte Sofie Neraas, 62 48 91 36 / marte.sofie.neraas@alvdal.kommune.no (vikar) 

 Caspar Schärer, 62 48 91 37 / caspar.schaerer@alvdal.kommune.no   

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

 

Som før holder vi til i rektorboligen ved Storsteigen VGS, 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, 9.mars 2019  
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