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BRUKERUNDERSØKELSE FOR ENHET LANDBRUK OG MILJØ – 

FRIST 4. MARS 

Alle enheter i kommunen er pålagt å avholde 

brukerundersøkelser med jevne mellomrom. For mange av 

enhetene er slike undersøkelser gjerne standardiserte, men 

landbruksetaten i kommunene har mange ulike funksjoner og vi 

har derfor lagd vårt eget skjema for dere som er  

hovedbrukerne av landbrukskontoret. 

 

I en egen forsendelse på e-post vil dere nå få tilsendt vår 

brukerundersøkelse, og vi ønsker her en tilbakemelding fra 

deg/dere i forhold til hvordan servicen og tjenestene våre 

oppleves. Skjemaet innehar spørsmål om de fleste av våre 

ansvarsområder, alt fra tilskuddsordninger til utmark, dyrking, 

drenering, skogkultur, skogfond, landbruksvei, motorferdsel i 

utmark, lovsaker innen jord- og konsesjonslovene, IBU-saker 

m.m. 

 

En god svarprosent vil gi oss en pekepinn på hvordan dere opplever å bli behandlet av enhet 

landbruk og miljø, og slik kan vi forhåpentligvis gjøre grep og forbedre oss som sparringspartner 

og bidragsyter, til det beste for dere som bruker oss.  

 

Svarfrist settes til søndag 4. mars 2018. Vi takker på forhånd for svarene, og alle 

besvarelser behandles selvsagt anonymt. 

 

NB! Du kan klikke her for å gå rett til undersøkelsen eller du bruker tilsendt e-post for å starte 

utfyllingen. For dere som ikke har e-postadresse, oppfordrer vi om å ta kontakt med oss på 

kontoret, eller benytte dere av slekt/venner slik at dere får anledning til å melde inn svarene. 

Brukerundersøkelsen lenkes opp via kommunens nettsider, slik at dere kan bruke denne lenken til 

å få tilgang til skjemaet.  

 

PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD – KUN ÉN 

UTBETALING FRA 2018 - SNART NY TELLEDATO OG SØKNAD  
Vi har nå tilbakelagt det første året med nytt søknadssystem. En god del har misforstått utfylling 

av opplysninger ved søknaden og søkte ikke på tilskuddsordninger de var berettiget til, f. eks. dyr 

på beite/utmarksbeite, mens noen hadde manglende oppføring og etterrapportering av 

avløserutgifter, og noen søkte ikke før etter fristen. Vi har etter beste evne forsøkt å fange opp 

dette og har vært i kontakt med mange for å korrigere opplysninger. Dersom du ved mottak av 

vedtaksbrevet nå i februar forstår at du har misforstått utfyllingen av søknaden, ber vi deg 

kontakte landbrukskontoret slik at vi kan gjenåpne søknaden, og evt. ta inn nye opplysninger. 

Dersom du ser at du har fått for mye, må du også gi snarlig beskjed om dette! 

 

NB! Denne fleksible praktiseringen som vi har bistått med for omleggingsåret 2017, vil vi 

ikke kunne fortsette med nå i 2018. Ved omgangene for 2018 vil det med andre ord ikke 

være mulig å få korrigert søknaden på denne måten. Det vil heller ikke være mulig i 

systemet å få levert søknad etter fristen! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaZQg0l7ZzmBHYYxToRoNm5MuSw774a3rXRFFeiCLQmuqxjg/viewform?c=0&w=1


PT-utbetaling 20. februar 

Utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd omsøkt i 2017 blir etter planen utbetalt 20. februar 

2018. Noen søknader må av ulike årsaker behandles spesielt, og blir utbetalt etter hvert som de 

blir ferdigbehandlet og godkjent. 

 

Likviditet – kun én utbetaling fra og med 2018 

Fra og med 2018 blir det bare en utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd, mot tidligere to 

utbetalinger (februar og juni). Dette vil vi hevde isolert sett er en økonomisk fordel for alle 

landbruksforetakene, i og med at alle tilskudd blir utbetalt raskere. Landbrukskontoret vil likevel 

minne om at dette stiller enda større krav til økonomisk styring hos hvert foretak. Ta gjerne en 

gjennomgang med regnskapsfører eller andre om dette, særlig hvis det er endringer i drifta eller 

andre forhold som kan påvirke likviditeten til ditt bruk.  

 

Søknad 2018, Del I – absolutt frist 15. mars 

Neste søknadsomgang begynner med del I. Telledato er 1. mars 2018, mens søknadsfrist 15. 

mars. Husk at søknadsfristen er absolutt, og dersom det ikke er registrert søknad i Altinn ved 

utgangen av den 15. mars, vil det ikke være mulig å søke senere. For alle dere som leverer 

søknad innen fristen, er det for øvrig mulig å endre søknadsdata fram til og med 29. mars. 

 

Søknadens del I legger grunnlag for;  

 halve husdyrtilskuddet (unntatt sau, ammegeit og bikuber) og driftstilskuddet 

mjølk/kjøtt i 2018 

 hele husdyrtilskuddet for sau og ammegeit (alle levende dyr pr. 01.03) 

 halve avløsertilskuddet (unntatt sau og ammegeit) 

 hele avløsertilskuddet for sau og ammegeit 

 halve tilskuddet til økologisk husdyrproduksjon 

Dyretallet foretaket har pr. 1. mars legger også grunnlag for grovfôrareal som det søkes om i 

høst, når del II av søknaden skal leveres.  

 

Av erfaring vet vi at en del av dere venter til siste kvelden med å søke, men vi oppfordrer alle til 

å fylle inn og sende søknaden i god tid før fristen, da det som nevnt er vanskelig for oss på 

landbrukskontoret å hjelpe dere når søknadsfristen er gått ut! 

 

Søknad 2018, Del II – absolutt frist 15.oktober 

Søknadens del II har telledato 1. oktober og absolutt søknadsfrist 15. oktober, men hvor det etter 

søknadslevering i tide er frist for endringer 29. oktober. Da skal det søkes om tilskudd til bl.a. 

husdyr, arealer, beite, utmarksbeite og avløsning ferie/fritid. Vi kommer med mer informasjon 

om dette i senere nyhetsbrev. 

 

Jordleieavtale/-kontrakt  

Vi minner om at det for leiejord skal skrives jordleieavtale/-kontrakt på 10 års varighet. Det er 

utleiers ansvar å sørge for at slike avtaler skrives, og å sende kopi av dem til kommunen. Dette 

for å dokumentere at driveplikten oppfylles.  

 

10-årige leieavtaler sikrer langsiktige betingelser for den som skal drive jorda. Leietaker må også 

kunne framvise avtaler på leide arealer ved arealkontroll (søknad om produksjonstilskudd del II).  

Ut fra dette er det i alles interesse at all jordleie formaliseres gjennom gode avtaler så fort som 

mulig. Forslag til avtale/kontrakt ligger på kommunens hjemmeside, evt. ta kontakt med oss! 



FERIE- OG FRITIDSAVLØSNING – KRAV TIL DOKUMENTASJON 
 

Det har de siste årene vært en viss justering/presisering av hvilke 

kostnader som kan/ikke kan refunderes i forhold til ferie- og 

fritidsavløsningsordningen. Vi har tatt med litt om dette nedenfor, men 

ta kontakt i god tid dersom du har spørsmål.  

 

 Hvilke utgifter kan du søke om å få refundert?  

Du kan få tilskudd til avløsning for utgifter til arbeidsoppgaver som 

det ikke er uvanlig at jordbrukere selv utfører. Det betyr at avløsning 

ikke er avgrenset til tradisjonell «fjøsavløsning», men blant annet også 

kan omfatte saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning i form av for eksempel 

maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, spredning av husdyrgjødsel, 

gjerdehold, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite.  

 

Det gis bare tilskudd for selve tjenesten (arbeidet) som er knyttet til husdyrholdet, og ikke varer 

som blir benyttet under tjenesten. Utgifter til leie av maskiner eller til andre varer som eventuelt 

blir benyttet under utførelsen av tjenesten gir ikke grunnlag for tilskudd. At avløsningen kun 

omfatter selve tjenesten, innebærer også at avløsertilskuddet ikke inkluderer merverdiavgiften.  

 

Det skal ikke gis tilskudd for utgifter til tjenester som for eksempel dyrlege, rørlegger, elektriker, 

regnskapsføring, rådgivning fra husdyrkontrollen, drektighetskontroll, fostertelling, 

husdyrkontroll eller service på maskinpark. Det gis heller ikke tilskudd for utgifter som foretak 

har hatt til innleie av fjørfeplukkere, utover eventuelle utgifter til en avløser som utfører de 

oppgavene bonden selv ville ha utført om han eller hun hadde vært tilstede ved fjørfeplukkingen.  

Oppramsingen av hvilke tjenester som kan og ikke kan gi grunnlag for utbetaling av tilskudd er 

ikke fullstendig, men veiledende. Dersom du er i tvil om en tjeneste kan gi grunnlag for tilskudd 

eller ikke, ta kontakt med kommunen i god tid før søknadsfristen.  

 

 Du må kunne dokumentere utgiftene  

Du må kunne dokumentere at du har hatt de utgiftene til avløsning som du oppgir i søknaden. 

Det skal framgå av dokumentasjonen at avløsningen (arbeidet) har vært utført i søknadsåret. 

Dersom selve utbetalingen/faktureringen for arbeidet først skjer året etter søknadsåret, må det 

komme klart fram av dokumentasjonen at arbeidet ble utført i søknadsåret. I sin kontroll av 

søknaden kan kommunen be om at du framlegger slik dokumentasjon, dvs. utgifter til ansatt 

avløser, avløserlag, avløserring, eller til annet foretak som tilbyr avløsertjenester. Eksempel på 

dokumentasjon av avløserutgifter er a-meldingen, bankbilag, faktura eller regnskap som viser 

avløserringens refunderbare utgifter, og hvordan disse er fordelt mellom medlemmene. Dersom 

fakturaen også gjelder andre varer eller tjenester enn avløsertjenester, må de ulike varene og 

tjenestene spesifiseres. 

 

Dette er for at kommunen skal kunne kontrollere utgiftene til avløsertjenester. Ettersom det ikke 

gis tilskudd til leie av maskiner eller andre varer som blir benyttet under en utførelse av en 

tjeneste, må fakturaen spesifisere hva som er utgifter til leie av personell, og hva som er utgiftene 

til maskinleie osv. Eksempelvis må en faktura på pressing av rundballer være spesifisert med 

antall persontimer og pris pr time. Kommunen skal godkjenne persontimesatsen som benyttes. 

Husk å gi entreprenører beskjed på forhånd dersom du ønsker faktura spesifisert med 

persontime/-kostnad. 



TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER – FRIST 1. MARS 
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere 

tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i 

beiteområdene. Tilskudd gis til lag eller foreninger 

(beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er 

registrert i enhetsregisteret, som driver 

næringsmessig beitedrift, og som iverksetter 

investeringstiltak og/eller planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. 

 

Tilsvarende gjelder for foretak berettiget produksjonstilskudd i jordbruket, hvor det grunnet 

naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid gjennom beitelag e.l. 

 

Tiltak det kan søkes om støtte til er 

 

1. Investeringstiltak (inntil 50 %) 

a. Sperregjerder, sanke- og skilleanlegg, drifteveier og saltsteinsautomater – 

prioritert i Hedmark siste årene 

b. Ferister, veier, bruer, gjeterhytter – ikke prioritert i Hedmark de siste åra 

 

2. Overvåkningsutstyr (inntil 70 %) – prioritert de siste åra 

 

3. Planleggings-/tilretteleggingsprosjekter (inntil 70 %) – få søknader de siste åra 

a. Nyorganisering av beitelag m.v.  

b. Prosjektering av større fellestiltak 

Mange av beitelagene i Alvdal og Tynset kommuner er små lag (mindre enn 5 medlemmer), og 

flere er fortsatt registrert som selskap med begrenset ansvar (BA). Denne organisasjonsformen 

gikk ut av bruk i 2013, og kommunen oppfordrer alle BA-lagene til å omorganisere seg, ev. slå 

seg sammen med flere/andre beitebrukere for å få til en mer effektiv bruk av beite, ytterligere 

redusere tap av beitedyr og fremme fellestiltak. Beitelagene kan søke om tilskudd til 

planleggings- og tilretteleggingsprosjekter til dette arbeidet. 

 

Kommunen gjør oppmerksom på at beitelagene er berettiget tilskudd til drift av beitelag 

(organisert beitebruk – søknadsfrist 20. oktober). Dette gjelder både i forhold småfe og storfe på 

utmarksbeite, samt mjølkeku på seter når de har vært minst 5 uker på utmarksbeite. Det er 

således et poeng at alle beitebrukere i et område er medlemmer av beitelaget. Slik kan 

beitelaget få mest mulig midler til arbeidet med å organisere bruken av utmarksbeitene. 

 

Mer informasjon om ordningen finner dere via denne lenken! Søknadsfrist er 1.mars 2018 og 

søknaden sendes kommunen der tiltaket er planlagt gjennomført. Benytt søknadsskjema LDIR-

431 - klikk her! Kommunen skal uttale seg til søknaden før oversendelse til Fylkesmannen.   

 

Har dere spørsmål – ta kontakt med lokal kontakt hos Fylkesmannen i Hedmark Jorunn 

Stubsjøen, tlf. 62 55 12 06 evt. e-post: fmhejst@fylkesmannen.no  

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke/skjema
mailto:fmhejst@fylkesmannen.no


TILSKUDD TIL SPESIELLE 

MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 

– SØKNADSFRIST 15. MARS  

SMIL-ordningen er velkjent for mange av dere, og skal bidra 

til at det blir gjennomført miljøtiltak ut over det som kan 

forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  

 

For de av dere som har prosjekter dere ser kan passe i forhold 

til ordningen anbefaler vi at dere tar kontakt med eventuelle 

spørsmål. Caspar Schärer er da rett person å henvende seg til 

hos oss, tlf. 62 48 91 37 eller e-post til: 

caspar.schaerer@alvdal.kommune.no  

For ordens skyld tar vi med at 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 gamle 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. 

- Eksterne gjødsellager, for eksempel i setertraktene 

- Planlegging av større fellestiltak 

 

Det kan innvilges tilskudd til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon.  

Søknadsfristen er 15. mars.  

 

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

tilskuddsmidler. Søknadsskjemaet finner dere på følgende lenke: 

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

soke/skjema 

 

mailto:caspar.schaerer@alvdal.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema


SKOGBRUKSNYTT 
 

 Tilbud om praktiske kurs i serien «Aktivt 

Skogbruk» 2018: 

Enhet landbruk og miljø i Alvdal og Tynset kommuner ønsker å legge til rette for lokale 

kurs i serien Aktivt Skogbruk i 2018. Aktuelle kurstyper kan være: ungskogpleie, bruk og 

stell av motorsaga etc.  – klikk på linken 

http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelser.cfm?kat=9  

  

Det endelige kurstilbudet vil avhenge av interessen, men meld gjerne din interesse via e-

post til skogbruksansvarlig allerede nå:  anders.jensen@alvdal.kommune.no Kursavgiften 

kan dekkes med skogfond. 

 

 Kort om foryngelsesplikten etter hogst: 

Vi minner om at alle skogeiere er lovmessig forpliktet til å gjennomføre nødvendige 

tiltak for å sikre gjenvekst/ ny foryngelse innen tre år etter en hogst. I Alvdal og Tynset 

vil det være relevant å vurdere behovet for markberedning kombinert med ulike 

foryngelsesformer som naturlig foryngelse, såing eller planting. Dette er 

investeringstiltak som kan finansieres fullt med bruk av skogfond (85 % skattefordel) + 

offentlig tilskudd. Tilskuddssatsen til foryngelsestiltak vil variere fra 40 -80 % av 

kostnaden (eks. mva), og avhenger av tiltaket. Vi anbefaler at du tar kontakt med 

kommunen for nærmere informasjon. Landbruksdirektoratets sider har også mye 

informasjon om temaet – klikk her! 

 

 Søknadsplikt for landbruks- og skogsbilveier: 

De fleste typer tiltak som omfatter nybygging, ombygging og masseuttak der formålet 

gjelder landbruks- og skogsbilveier eller traktorveier er søknadspliktige. Dette er tiltak 

knytta til veier der primærnæring utgjør hovedformålet, og tillatelsen skal hjemles i egen 

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Dette er søknader som 

normalt ikke er gebyrbelagt, og tiltak som er til nytte for skogbruket kan utløse offentlig 

tilskudd og muligheter for bruk av skogfond. Ta kontakt med kommunen for nærmere 

informasjon. 

 

 Offentlig tilskudd til skogkulturinvesteringer i 2018: 

Det gis offentlig tilskudd til flere typer skogkulturinvesteringer i 2018, og dette gjelder 

markberedning, planting/ såing og ungskogpleie. Tilskuddssatsene vil variere for de ulike 

typer tiltak, og ta kontakt med kommunen for mer informasjon (40 -80 % av kostnaden 

eks. mva.) 

 

 Nye skogbruksplaner i Alvdal 2018: 

De nye skogbruksplanene i Alvdal ventes klare for levering fra takstselskapet Mjøsen 

Skog SA før påske 2018. For de som enda ikke har vært på skogbruksplankurs er det 

fortsatt muligheter dersom dere raskt tar kontakt med kursansvarlig Øystein Nerby 

(Mjøsen Skog SA) på telefon 95082464 eller e-post on@mjosen.no    

Kurset er gratis for alle skogeiere som har bestilt ny skogbruksplan. 
 
 
 

http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelser.cfm?kat=9
mailto:anders.jensen@alvdal.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/foryngelse-skjotsel-og-hogst/foryngelse-av-skog
mailto:on@mjosen.no


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: Man har nå begynt å utstede 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.  

 

PLANTEVERKNURS 2018  
Alle som håndterer og bruker plantevernmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis. Norsk 

Landbruksrådgivning tilbyr kurs flere steder i fylket denne vinteren, bl.a på Tynset den 8. og 12. 

mars (begge er dagskurs).  

 

Kursopplegget er likt for grunnkurs og fornying. Ved grunnkurs kommer obligatorisk praksisdag i 

tillegg. Ytterligere informasjon, samt priser og påmelding finner dere her: 

https://innlandet.nlr.no/kurs/plantevernkurs  

 

 

STORE SNØMENGDER – FJERN SNØ FRA TAKENE DINE! 
Vinteren har vært forholdsvis snørik hittil, men minusgradene har gjort at tyngden av snøen nok 

ikke er spesielt ille så langt. Likevel, med væromslag og mildvær/regn kan det bli tungt på 

mange tak. Tungt snøtrykk kan få fatale konsekvenser for både to- og firbeinte – så vær på vakt, 

og gjør forberedende tiltak!  

 

 

 

 

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://innlandet.nlr.no/kurs/plantevernkurs


ETABLERERKURS I FOLLDAL MARS/APRIL 2018  
Folldal Vekst og landbrukskontoret i Folldal har gjennom etablererordningen til Hedmark 

Fylkeskommune fått midler slik at et av fylket etablerkurs skal arrangeres med alle samlinger 

lokalt i Folldal. Kurset er imidlertid åpent for deltakere fra hele regionen. Rådhuset Vingelen er 

kursansvarlig. 

 

Kurset er satt opp med 6 kveldssamlinger, fortrinnsvis onsdag. Den første kurskvelden vil det bli 

lagt vekt på ressurskartlegging, avklaring av idè og motivasjon. Videre vil de neste fire 

kurskveldene inneholde temaene produkt / tjeneste / marked (2 kurskvelder) og økonomi og 

selvledelse (2 kurskvelder). Den siste kurskvelden vil hver deltaker få presentere sin 

forretningsmodell foran et panel bestående av deltakere fra næringsapparatet og bank.  

 

Den første kurskvelden er gratis, mens det for alle som fortsetter fra og med andre kurskveld vil 

påløpe en egenandel på kr 1.100,- per deltakerbedrift. Denne kursavgiften dekker foruten hele 

kursrekken, også 5 individuelle timer med veiledning fra kurslederne.  

 

Etablerkurset passer for:  

- Alle som har en forretningside – stor eller liten, og som ønsker å teste ut muligheter for å 

utvikle dette videre 

- Etablerte foretak som kanskje føler de «står litt i stampe» og som ønsker en revitalisering 

av virksomheten, eller kanskje har planer om nye bein å stå på  

- Alle som skal ta over eller som har tatt over landbrukseiendom, og som vurderer ulike 

driftsformer  

 

Meld deg på og få nyttig informasjon og råd på veien mot å starte eget foretak, eventuelt 

videreutvikle ditt eksisterende foretak/din gard! 

 

NB! Det er viktig å melde seg på snarest – ikke vent til oppstartskvelden den 7. mars – da 

risikerer vi at det det ikke blir kurs. Klikk her for informasjon og påmelding!  
 

 

http://etablere.abutvikling.no/no/kurs/etablererkurs-folldal-vintervar-2018/


GJØDSLINGSPLANER 2018 
Foretak som disponerer jordbruksareal, som har mer enn 5 gjødseldyrenheter, og som er 

berettiget produksjonstilskudd skal FØR hver vekstsesong ha utarbeidet gjødslingsplan. Planen 

skal baseres på jordprøver som ikke er mer enn 8 år gamle. Jordprøver kan du selv ta, sende inn å 

få analysert, eller du kan bruke f.eks. Norsk landbruksrådgivning til dette.  

 

Videre skal planen omfatte ALT areal foretaket disponerer. Dette gjelder også arealer som IKKE 

gjødsles. Ugjødslet areal, f.eks. innmarksbeite, skal da føres opp i planen som «ugjødslet». 

Kommunen tar stikkprøver på at alt areal et foretak disponerer inngår i gjødslingsplan. For 

leiejord skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen. 

 

Hvis foretak som skal ha gjødslingsplan ikke har det, er det for et regelverksbrudd å regne, og får 

store konsekvenser for foretakene det gjelder: 

 

1. Foretak som mangler gjødslingsplan får avkorting delvis eller helt 

Dersom foretaket krysser av for «har ikke gjødslingsplan» i søknad, eller når kommunen 

underkjenner søknaden ved kontroll fordi foretaket ikke har plan, eventuelt at planen er 

basert på for gamle jordprøver på alt areal, eller at planen er utarbeidet etter at varsel om 

kontroll er mottatt  

 

Konsekvens: Foretaket risikerer 20-100 % avkorting i areal- og 

kulturlandskapstilskudd (AK) i produksjonstilskuddet, jf.  regelverksbrudd, og 

samtidig 100 % avkorting i generelle miljøtilskudd (setertilskudd, seterarealer, miljøvennlig 

spredning av husdyrgjødsel…), jf. regelverksbrudd. 

 

2. Når foretaket har mangelfull gjødslingsplan 

Hvis foretakets gjødslingsplan viser seg å være mangelfull, det være seg at planen ikke 

omfatter alt areal foretaket disponerer, eventuelt at det er ført opp feil vekst i planen i 

forhold til faktisk vekst på arealet, eller at planen er basert på for gamle jordprøver på 

deler av arealet m.v. 

 

Konsekvens: 1-20 % avkorting i AK-tilskuddet i produksjonstilskuddet, jf.  

regelverksbrudd, og avkorting av inntil 50 % av det generelle miljøtilskuddet, jf.  

regelverksbrudd. 

 

Hvis foretaket har gitt feilopplysninger i søknaden, altså har krysset for at det HAR 

gjødslingsplan og likevel IKKE har det, skal kommunen i tillegg vurdere avkorting for 

feilopplysninger i tillegg til avkorting for regelverksbrudd. 

 

 

DETTE ER KJEDELIGE OG SVÆRT «KOSTBARE» SAKER SOM BÅDE VI OG HELT SIKKERT 

DERE GJERNE VIL VÆRE FORUTEN. SØRG FOR Å HA DETTE PÅ STELL FØR SESONGEN! 

2018! 

 



NYTT VOKSENAGRONOMURS – SØKNADSFRISTEN ER 1. MARS   
Forutsatt sluttfinansiering og tilstrekkelig antall deltakere vil Storsteigen VGS starte opp nytt 

voksenagronomkurs ultimo august 2018. Søknadsfrist er 1. mars 2018, og det søkes elektronisk 

via www.vigo.no   

 

Kopi av tidligere opplæring i videregående skole, uansett utdanningsprogram sendes i post 

sammen med kopi av attester for relevant arbeidspraksis eller kurs. Postadresse: Storsteigen vgs, 

Steigjelen 47, 2560 ALVDAL Klikk her for å finne mer detaljert informasjon!  

 

Storsteigen vgs gjennomfører også kurset «Påbygg til generell studiekompetanse» åpent for 

alle som har bestått en yrkesutdanning tidligere. Dette er et nødvendig kompetansekrav i forhold 

til bl.a. skolens fagskoletilbud som nå er i gang med kull nr. 2. For dere som vurderer denne 

fagskoleutdanningen fram i tid (neste utlysing er våren 2019), anbefaler vi derfor å vurdere dette 

tilbudet. Søknadsfrist er også her satt 1. mars 2018 via www.vigo.no!  

Se annonse fra Storsteigen VGS nedenfor, og skolen ønsker dere alle velkomne som søkere!  

 

 

NÅR UTBETALES RMP-TILSKUDDET 

Akkurat som flere har lurt på utbetalingsdato for produksjonstilskudd for 2017, som vi har nevnt 

er 20. februar, så lurer sikkert også mange på utbetaling av det regionale miljøtilskuddet (RMP) 

for 2017. Landbruksdirektoratet opplyser på sidene om RMP om at planlagt utbetaling er fastsatt 

til 7. mars 2018. Enkelte søknader kan bli utbetalt noe senere, for eksempel hvis det er feil i 

søknaden, eller hvis det trengs lengre saksbehandlingstid. Tilskuddsbrevet vil bli sendt ut i 

forkant av at utbetalingen er på konto. 

 

http://www.vigo.no/
https://storsteigen.vgs.no/Undervisning-for-voksne/Nytt-agronomkurs-for-voksne-2018-2020-ved-Storsteigen
http://www.vigo.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd


LITT OM GJERDER – IGJEN 
Det går raskt mot ny beitesesong, og derfor 

repeterer vi litt i forhold til 

gjerdeproblematikk. 

 

I utgangspunktet er gjerdehold mellom 

naboer, og mellom innmark – utmark 

privatrettslige forhold. I forbindelse med 

kommunale nydyrkingstilskudd krever 

likevel kommunen at nydyrkinger i 

beiteområder gjerdes inn med «egnet» 

gjerde.  

 

Hva som defineres som beiteområder og egnet gjerde vil variere, men i områder med 

sperregjerder betrakter kommunen det som at nydyrkinger som ligger innenfor sperregjerde – på 

den siden beitedyra skal gå fritt – skal nydyrkinger gjerdes inn slik at beitedyra ikke kommer inn 

på dyrkamarka. På motsatt side av gjerdet – der det normalt ikke skal gå beitedyr – der vil ei 

nydyrking ikke bli å betrakte som liggende i beiteområde, og det vil normalt heller ikke være 

krav om inngjerding for å få nydyrkingstilskudd. 

 

Ellers vil kommunen påpeke enhver gjerdeeiers plikt til å holde ethvert gjerde i orden, eller å 

fjerne det, slik at det ikke er til fare for mennesker eller dyr.  

 

Fra og med 2009 er det ikke tillatt med nye gjerder med piggtråd. I en overgangsperiode kan 

gamle gjerder med piggtråd vedlikeholdes. Men det skal ikke bygges nye gjerder med piggtråd, 

og det er heller ikke tillatt å sette ny piggtråd på gamle gjerder. 

 

Bekymringsmelding om gjerder som er til fare for folk eller fe kan anonymt sendes Mattilsynet 

på skjema via nettsiden: http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/ , eller man kan 

ringe Mattilsynet direkte. 

 

 

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/  

 

 

http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/
https://www.facebook.com/landbrukAlvdalTynset/


NYHETSSAK FRA «GROVFÔR 2018»  
Forskere og veiledere hadde mye nytt å berette i forbindelse 

med den nasjonale grovfôrkonferansen i Stjørdal nylig - 

«Grovfôr 2018». Hele 380 deltakere fra hele landet, de fleste 

mjølk- og kjøttprodusenter, møtte opp og fikk servert mye 

ny informasjon om det siste fra forskningen og hverdagen til 

rådgiverne. Det å øke fokuset på hvordan vi kan hente ut 

flere fôrenheter fra eksisterende arealer, har stort fokus om 

dagen. Avlingspotensialet er på langt nær utnyttet hos 

mange. Klikk deg derfor inn på 

https://grovfornett.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/grovforkonferan

sen - da finner du alle presentasjoner fra Grovfôr 2018-

konferansen.  

 

En av NIBIO’s presentasjoner om temaet også kan leses i 

ved å klikke på bildet til høyre, eventuelt lenken nedenfor 

her:  

https://www.nibio.no/nyheter/stort-avlingspotensial-i-

graslandet-norge  

 

 

GROVFÔR 2020 - FAGSAMLING FOR HELE LANDET PÅ 

HELLERUDSLETTA, 9. - 10. MARS 
 

Grovfôr 2020 inviterer grovfôrprodusenter i hele landet, med ektefelle/partner, 

til interessant og motiverende fagsamling. Den blir 9. og 10. mars på Moxy 

Oslo X på Hellerudsletta mellom Oslo og Gardermoen.  

 

Påmelding innen 1. mars. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding! 

 

BONDENS NETTVERK – OPPDATERTE PLAKATER   
Bondens nettverk er i korte trekk en 

oversikt over de fleste støttefunksjonene i 

og rundt landbruksnæringen – en plakat 

som er lagd med hensikt å kunne gjøre 

veien kortere ved personlige, helsemessige 

eller økonomiske problemer, samt i 

forhold til sykdom, dødsfall, eller 

akuttsituasjoner som brann el.l.  

 

Vedlagt dagens utsending av nyhetsbrevet 

er den siste oppdaterte oversikten over 

nettverket lagt ved. Heng den opp, og ikke 

nøl med å ta kontakt, enten det er deg eller 

naboen som trenger hjelpa! 

https://grovfornett.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/grovforkonferansen
https://grovfornett.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/grovforkonferansen
https://www.nibio.no/nyheter/stort-avlingspotensial-i-graslandet-norge
https://www.nibio.no/nyheter/stort-avlingspotensial-i-graslandet-norge
https://grovfornett.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/fagsamling/


STABEN VED LANDBRUKSKONTORET 
Enhetsleder Mariann Totlund går ut i svangerskapspermisjon det neste drøye året, og Ole Sylte 

Heggset er konstituert i stillingen. I løpet av våren får vi dessuten inn en vikar. Ved utlysning av 

vikariatet kom det inn 7 søknader, og vi skal denne uken gå gjennom og innkalle til intervju. 

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

 

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

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

 Randi Brænd, 62 48 91 35 / randi.braend@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   

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

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

 

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

sør for brua over Glomma. Velkommen innom! 

 

 
 

 

KOM GJERNE MED TILBAKEMELDINGER PÅ NYHETSBREVET, 

EVENTUELT TIPS TIL STOFF VI BØR TA MED!  
Har du tilbakemeldinger på utgivelsen, eller tips til saker vi bør skrive om – ta kontakt med oss. 

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

 

 

Alvdal, 20. februar 2018  

mailto:ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no
mailto:tale.nedberg@alvdal.kommune.no
mailto:randi.braend@alvdal.kommune.no
mailto:ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no
mailto:caspar.schaerer@alvdal.kommune.no
mailto:anders.jensen@alvdal.kommune.no
mailto:mariann.totlund@alvdal.kommune.no
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