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ROMJULSHILSEN FRA ENHET LANDBRUK OG MILJØ 

Årets siste nyhetsbrev produseres etter at julefreden for lengst har senket seg, men fortsatt 

gjenstår mye av høytida og alt den har i seg av litt ekstra tid til familie og venner, god mat og en 

luftetur i vinterlandskapet. Alle våre gårdbrukere, firbeinte produsenter, gårdskatter og 

gårdsnisser, samt andre følgere ønskes herved ei fortsatt riktig god jul på ferden mot 2017. 

Kontoret på Storsteigen er bemannet i åpningstiden kl. 10-14 alle dager i romjula, men det er 

best om dere ringer via sentralbordet for å gjøre avtaler, da vi stort sett blir kun 1-2 av oss på 

plass hver av dagene. 

 

PRODUKSJONSTILSKUDD PR. 1.01. 2017 + AVLØSERTILSKUDD FOR 2016   
 

Informasjonsmateriellet for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og 

tilskudd til avløsing ved ferie og fritid er nå tilgjengelig via nettsida til 

Landbruksdirektoratet. Klikk på lenken nedenfor for å hente opp 

veiledningshefte, rundskriv og annen informasjon: 

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

marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang.  

 

For søknadsomgangen i januar kan det søkes om husdyrtilskudd, tilskudd til 

økologiske husdyr, tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser, og tilskudd for 

dokumenterte avløserutgifter i 2016. Søknaden leverer du elektronisk via 

Altinn, alternativt i papirformat til kommunen. Søknadsfristen er 20. 

januar 2017, men vi oppfordrer alle til å sette seg inn i søknaden og 

aller helst søke så tidlig som mulig. Du kan starte å søke fra 1. januar!  

 

Husk at for søknader som sendes inn etter fristen blir trekt med kr 1 000 pr dag. Vær derfor ute i 

god tid - ikke vent med søknaden til i siste liten. Kommunen kan ikke overstyre dette!   

NB! Det er heller ikke lenger uten videre kurant at kommunen endrer på søknadsdata etter at 

søknaden er innsendt. Eksempelvis vil det være slik at om en gardbruker ringer den 23. januar og 

sier han har glemt å føre på ei ku, så skal søknaden registreres som mottatt den 23. januar, noe 

som innebærer trekk på kr 3 000. Vær derfor pinlig nøye på at søknaden blir korrekt utfylt!  

 

Hva godkjennes som grunnlag for avløsertilskuddet? 

Avløsertilskudd for 2016 kan utbetales på grunnlag av utgifter til: 

 Utgifter til avløsning der søker har arbeidsgiveransvar 

 Utgifter til avløsning der avløsertjenesten er kjøpt fra avløserlag 

 Utgifter til avløsning der avløsertjenesten er kjøpt fra andre foretak 

PS! Ved kjøp av avløsertjenester fra andre foretak godkjennes bare person- eller 

arbeidskostnader som avløserutgifter, ikke det som er knyttet til bruk av redskaper og maskiner.   

 

Endret kontonummer? 

Har du fått nytt kontonummer som tilskuddsbeløpet skal utbetales til, må søke om endring av 

dette via søknadsskjema i Altinn – se: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-

tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-kontonummer/  

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-kontonummer/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-kontonummer/


NYE SØKNADSPROSEDYRER FRA MAI 2017 
Søknaden om produksjonstilskudd og avløsertilskudd nå i januar er altså siste gang du søker i 

gammelt system. I overgangsåret 2017 vil det så komme to nye søknadsomganger, henholdsvis 

15.mai og 15.oktober. Utbetaling i forhold til disse to omgangene blir foretatt i februar 2018. Fra 

og med 2018 er det så lagt opp til to søknadsomganger, som i dag, og fra da av vil fristene være 

henholdsvis 15.mars og 15.oktober, mens det kun blir én utbetaling i forhold til disse to fristene. 

Denne gjøres i februar året etter. 

 

Les mer om de nye endringene på landbruksdirektoratets nettsider, men vi har limt inn et oppsett 

fra deres lenke «Overgangsåret 2017», hvor dere kortfattet finner informasjon om de nye fristene: 

 

Dato Hva skjer på disse  datoene? Hva kan jeg søke om tilskudd for? 

1. januar 

2017 

Telledato for siste registrering i 

gammelt søknadsskjema. 

  

Det er mulig å registrere søknad 

om produksjons- og 

avløsertilskudd. 

  

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2016 

- Husdyrtilskudd 

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 

- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum 

levert til godkjent omsetningsledd i 2016 

- Driftstilskudd til melkeproduksjon 

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

20. januar 

2017 

Søknadsfrist gammelt 

søknadsskjema. 

1. mai 

2017 

Telledato for første registrering i 

nytt søknadsskjema. 

  

Det er mulig å registrere søknad 

om produksjonstilskudd. 

  

- Husdyrtilskudd (unntatt bikuber) 

- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 

- Driftstilskudd til melkeproduksjon 

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

- (Registrer dyr som gir grunnlag for 

avløsertilskudd) 

- (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for 

grovfôrareal). 

15. mai 

2017 

Søknadsfrist for første 

registrering i nytt søknadsskjema. 

  

Juni 2017 Utbetaling etter søknad pr. 

1.1.2017 

  

1. oktober 

2017 

Telledato for andre registrering i 

nytt søknadsskjema. 

Det er mulig å registrere søknad 

om produksjons- og 

avløsertilskudd. 

- Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017 

- Husdyrtilskudd 

- Tilskudd til økologisk areal og husdyr 



  - Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum 

levert til godkjent omsetningsledd i 2017 

- Areal- og kulturlandskapstilskudd 

- Tilskudd til dyr på beite 

- Tilskudd til dyr på utmarksbeite 

- Driftstilskudd til melkeproduksjon 

- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

- (Registrer dyr som gir grunnlag for 

avløsertilskudd) 

- (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for 

grovfôrareal). 

15. 

oktober 

2017 

Søknadsfrist for andre 

registrering i nytt søknadsskjema 

10. januar 

2018 

Frist for å etterregistrere 

opplysninger 

- Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. 

desember 

- Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite 

senere enn 15. oktober 

 

- Livdyr (gris, kylling og kalkun) som er solgt 

mellom 15. oktober og 31. desember 

- Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt 

poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 

15. oktober og 31. desember. 

Februar 

2018 

Utbetaling etter søknad pr. 1.5 og 

1.10 2017 

  

 

 

Vi på landbrukskontoret er spente på innføringen av det nye systemet, og ber dere ta kontakt når 

dere har spørsmål, eller støter på problemer. Vi skal hjelpe så godt vi kan! 

  

LYKKE TIL! 

 

UTVALGTE KULTURLANDSKAP – NYHETSBREV AV INTERESSE 
 

Det finnes 22 såkalte «Utvalgte kulturlandskap» her til lands, minst ett i hvert fylke. Dette er 

områder hvor gårdbrukere og eventuelt andre grunneiere gjør en ekstra innsats for å ivareta 

kvalitetene i landskapet. Vangrøftdalen/Kjurrudalen i Dalsbygda i Os er foreløpig det eneste 

utvalgte området for Hedmark. Nylig fikk de fin omtale i nyhetsbrevet som landbruksdirektoratet 

utarbeider, og de som er nysgjerrige på mer informasjon finner nyhetsbrevet og mer til HER! 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/nyhetsarkiv/miljo-og-okologisk/%C3%A5rets-siste-nyhetsbrev-for-utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket


TIL ALLE BEITELAG – HUSK KORRIGERING I BRØNNØYSUND!  

 

Høsten 2015 og 2016 ble noen våre beitelag plukket ut til kontroll i forbindelse med søknad om 

tilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk – generelle miljøtilskudd). Gjennom 

kontrollene fant vi at flere beitelag ikke har sendt inn oppdatert informasjon til enhetsregisteret i 

Brønnøysund. Dette gjør det vanskelig å søke blant annet tilskudd til drift av beitelag (organisert 

beitebruk). 

 

Alle beitelag oppfordres herved om å oppdatere lagets informasjon i Enhetsregisteret så fort 

årsmøtet i laget er avholdt, og senest 3 måneder etter at årsmøtet er gjennomført! Er ikke 

informasjon blitt kontinuerlig oppdatert MÅ det sendes inn kopi av samtlige årsmøteprotokoller 

og endringer i styrets sammensetning og roller for alle årsmøter siden forrige oppdatering!   

 

Kontrollen med beitelagene har også vist at det i en del tilfeller ikke er samsvar mellom det 

oppgitte antall dyr på utmarksbeite i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd, og søknad 

om rovvilterstatning fra de enkelte foretak, sammenstilt med beitelagets søknad. Det er 

avgjørende for en rask og korrekt saksbehandling, at opplysningene i de ulike søknadene 

stemmer overens, eller at eventuelle avvik har en forklaring. Skyldes avvikene feilopplysninger 

vil dette føre til avkorting i tilskudd!  

 

Det er også verdt å merke seg at beitelaget bare får tilskudd til sankede dyr på 

søknadstidspunktet. I beitelag der mange dyr sankes sent vil dette føre til et mindre tilskudd enn i 

lag hvor sankinga er gjennomført før søknadsfristen. 

 

Investeringer i beiteområder – søknadsfrist 1.mars! 

Vi minner til slutt om frist for søknad om investeringer i 

beiteområder. Dette er eksempelvis støtte til sperregjerder, 

ferister, sanketrøer, radiobjøller m.m. Søknadsskjema finnes 

på kommunens nettside, og utfylt skjema leveres kommunen 

innen 1. mars. Informasjon og lenke til skjema finnes på 

https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-

mat/Husdyr/Organisert-beitebruk/  

Ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret, dersom dere lurer på noe!   

 

HANDLINGSPLAN LANDBRUK RULLERES I ALVDAL 
 

Kommunestyret i Alvdal vedtok i høst at gjeldende handlingsplan for landbruk skal rulleres. 

Planen er både noe gammel (vedtatt i 2005), samt lite tilpasset i forhold til å være en aktiv og 

god plan for oss på enheten. Et oppstartsmøte med styringsgruppe for planarbeidet, komité B 

med folkevalgte politikere fra kommunestyret, ble avholdt like før jul og det vil relativt raskt på 

nyåret bli informert om framdriftsplan for arbeidet, hvor det både er tenkt et åpent folkemøte, 

samt arbeid via aktuelle arbeidsgrupper inndelt på tema. Brukerne og andre interesserte i Alvdal 

henvises til kommunens nettsider for nyhetsoppdateringer omkring planarbeidet, 

høringsmulighet og vi er selvfølgelig tilgjengelige for spørsmål og innspill.  

 

Enhetsleder Mariann Totlund og rådgiver Ole Sylte Heggset vil være de hovedansvarlige for 

planarbeidet.  

 
 

https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Husdyr/Organisert-beitebruk/
https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Husdyr/Organisert-beitebruk/


TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET – SMIL 
SMIL-ordningen er velkjent for mange av dere, og vi vil komme tilbake i neste nyhetsbrev med 

mer utdypende informasjon om ordningen i forhold til neste søknadsfrist, 15. mars 2017.  

 

For de av dere som imidlertid har prosjekter dere ser kan passe i forhold til ordningen anbefaler 

vi at dere tar kontakt med eventuelle spørsmål, og her er noe informasjon hentet fra et tidligere 

nyhetsbrev: 

 

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 god tradisjon for at vi i samråd med bondelagene i Alvdal, Tynset, Tylldalen og Kvikne, 

setter opp lokale prioriteringskriterier for hva som bør prioriteres, og tiltak om bidrar til å 

opprettholde tradisjonell setring med mjølkeproduksjon har hatt 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 også bestemt at flyttbare buffertanker for 

husdyrgjødsel og permanente gjødsellager som plasseres ved jordbruksarealer som ligger langt 

unna driftsenheten faller inn under SMIL-ordningen som forurensingstiltak, og fikk samme 

prioritet som hydrotekniske tiltak. 

 

Som nevnt kommer vi tilbake med mer informasjon om ordningen i neste nyhetsbrev, medio 

februar neste år. Tilskudd kan innvilges til foretak som er berettiget å søke produksjonstilskudd 

og avløsertilskudd i jordbruket. Saksbehandler Caspar Schärer har lang erfaring med ordningen, 

og har du spørsmål ta kontakt med han eller en av oss andre, så svarer vi etter beste evne.  

 

Mer om SMIL-ordningen finner du her: 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
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket


 

HUSK GROVFÔRSEMINARET 2017 – SETT AV 16.FEBRUAR I KALENDEREN! 
 

Grovfôrseminaret i oppstarten av nytt år har blitt en tradisjon i regionen vår, og hovedrammene i 

programmet er nå satt. Sett av torsdag 16. februar 2017 for en faglig oppdatering, sosial og gratis 

seminardag i storsalen på kulturhuset på Tynset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRENNING AV AVFALL 
Åpen og ukontrollert brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet 

tjærestoff, polysykliske aromatiske hydrokarboner forkortet PAH, dioksiner og tungmetaller. 

Dette kan medføre både helse- og miljøproblemer lokalt. Røyk fra slik brenning rammer spesielt 

den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. For 

denne gruppen kan røykgasser føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall, eller være en 

ekstrabelastning ved at allergisymptomene forsterkes. 

 

Kommunen får stadig inn melding om ulovlig brenning av både husholdningsavfall og 

næringsavfall. Ved slik melding tar vi en telefon til vedkommende og minner om at slik brenning 

er ulovlig. Dersom bålet fortsatt brenner, ber vi om at det slukkes. Åpen brenning av avfall (bål) 

og brenning i småovner er alltid forbudt, med mindre du har en spesifikk tillatelse til det etter 

forurensingsloven. Tynset kommune har vedtatt lokal forskrift som regulerer åpen brenning og 

brenning av avfall i småovner. Med hjemmel i denne forskrifta er det også enkelte tilfeller av 

brenning som er tillatt: 

 åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål 

 brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke 

 brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta 

 bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk (I eller i nærheten av 

skogsmark er det forbud mot åpen ild i perioden 15. april - 15. september) 

 St. Hansbål av rent trevirke 

 ranke- og flatebrenning i skogbruket 

 halmbrenning i jordbruket 

 åpen brenning av rent avfallstrevirke utenfor tettbygd strøk 

VILT OG TRAFIKK 
Vinteren er høytid for viltpåkjørsler. Med store snømengder trekker viltet ned i dalbotnen og i 

ofte i nærheten av veg og jernbane. Gjennom viltåret 2015/16 ble til sammen 72 rådyr, elg og 

hjort påkjørt på veg og jernbane i Alvdal og Tynset. Av disse ble 58 avlivet eller døde 

momentant i sammenstøtet.  

 

Dersom du er uheldig og kjører på vilt kontakter du politiet på tlf. 02800 omgående og melder 

fra om påkjørselen. Politiet setter deg videre til lokal fallviltgruppe som rykker ut og avliver 

dyret, eventuelt foretar ettersøk. Fallviltgruppa vil også rydde på ulykkesstedet. Husk å merke 

påkjørselssted tydelig, f.eks med viltbånd eller refleksvest på et tre langs veien! 

 

Lagring av rundballer i nærheten av veg og jernbane tiltrekker seg hjortevilt. Vi oppfordrer 

brukere til å flytte lager av rundball til steder som er lenger unna vegen. Det er dessuten funnet 

flere påkjørte hjortevilt med rundballnett i vomma. Dersom rundballen ikke vil bli brukt til 

husdyrfôr og vilt har gnagd hull i plasten bør plast og nett fjernes slik at viltet ikke spiser dette.  

 

FELLINGSAVGIFTER ELG OG HJORT 
Årets elg- og hjortejakt er nå over, og kommunen sender ut fellingsavgifter på felte dyr på nyåret. 

Fakturaen sendes til grunneierlagene. Både Alvdal og Tynset kommuner bruker statens 

maksimumssatser for fellingsavgifter og årets takster er:  

• Elg - kalv kr 300, voksen kr 510 • Hjort - kalv kr 236, voksen kr 390. 

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2004-10-26-1393
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2004-10-26-1393


STABEN 

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

 

 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 

 

Som før holder vi til i rektorboligen ved 

Storsteigen VGS, på utsiden av rv. 3 gjennom Alvdal sør for brua over Glomma. Velkommen 

innom! 

 

 

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/  

 

 

HAR DU TILBAKEMELDINGER PÅ NYHETSBREVET VÅRT, EVENTUELT TIPS TIL 

STOFF VI BØR TA MED SENERE – TA KONTAKT! 
Da har du lest deg gjennom tredje utgave av vårt nyhetsbrev siden vi startet opp igjen i sommer. 

Målet vårt er å kunne servere minimum fire slike nyhetsbrev årlig, kanskje noen flere ved behov. 

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.  

 

 

HA EI FORTSATT GOD ROMJUL OG ET GODT NYTT ÅR I 2017!  
 

 

Alvdal, 27.desember 2016 
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