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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD –
TELLEDATO 1. MARS/SØKNADSFRIST 15. MARS  

Men, først litt om 2019-omgangen 

De fleste skal nå ha fått utbetalt produksjonstilskudd for søknadsåret 2019. Vedtaket har 

kommet/kommer i din meldingsboks i Altinn. Klagefristen er 3 uker fra foretaket har mottatt 

vedtaket i meldingsboksen. Det er derfor viktig at dere går inn i Altinn, og sjekker at 

utbetalingen er riktig. En eventuell klage sendes til kommunen. Ta i så fall kontakt med 

landbrukskontoret (Randi Brænd eller Marit Eggen) hvis du har spørsmål om utbetalingen.  

 

Så til 2020-omgangen 

Søknadsfrist for del 1 av søknad om produksjonstilskudd for 2020 er 15.mars, og da med 

utgangpunkt i telledato 1.mars. Søknad kan leveres i tidsrommet 1.mars til 15.mars, mens en 

innlevert søknad kan endres fram til 29. mars.  

 

Nytt i år er at de som leverer etter fristen 15. mars (men før 29. mars) får et trekk på kr 1000/dag 

etter fristen. Det vil si at søknadsfristen 15. ikke lenger er absolutt, slik den har vært noen år nå, 

men endringsdatoen 29. mars er absolutt. Det innebærer at etter denne datoen vil det ikke være 

mulig å søke uten at Fylkesmannen innvilger dispensasjon fra søknadsfristen. 

 

I del I av søknaden er det dyretallet som skal oppgis. Dyretallet pr. 1. mars er grunnlag for 

utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til 

melkeproduksjon, driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon, og tilskudd til små og 

mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet pr. 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og 

tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.  

 

Storfe - husdyrregister 

Først av alt må dere huske at antall storfe bør sjekkes opp mot Husdyrregisteret. I tillegg må dere 

være spesielt oppmerksom på kravet om at mjølkekyr/ammekyr skal ha kalvet i løpet av de siste 

15 måneder før telledato. Det vil si at de kyrne du har 01.03.20 som har kalvet etter 01.12.18 er 

berettiget tilskudd som mjølkeku/ammeku (kravet er 18 måneder for bevaringsverdige 

husdyrraser). Har det gått lenger intervall mellom kalvingene enn 15 mnd. (ev. 18 mnd.), skal 

kua føres under kode 119 øvrige storfe. Noen ganger er avviket riktig, det vil si at søker har 

oppgitt riktig dyretall og Husdyrregisteret er feil. Dette skjer ved bla dødfødsler. Da blir det i 

Husdyrregisteret ikke regnet som kua har kalvet de siste 15 måneder. Kommentarfeltet i 

søknaden kan brukes til å forklare slike avvik og andre varselmeldinger som dukker opp.  

 

Storfeholdere, enten det gjelder mjølkeku, ammeku eller rent okseoppdrett, er pliktige til enhver 

tid å holde Husdyrregisteret oppdatert for sin besetning. Det er Mattilsynet som drifter 

Husdyrregisteret.  

 

Mjølkeku og ammeku i samme besetning  
Dersom du har både mjølkeku og ammeku må ammekyrne være av minimum 50 % kjøttferase 

for at disse skal få tilskudd som ammeku, om ikke vil de gå i kode 119 som Øvrige storfe.  

 

Driftstilskudd mjølk og driftstilskudd kjøtt  
Driftstilskudd mjølk er du berettiget fra første mjølkeku. I vår sone er satsen kr 35 110/mjølkeku 

pr. ku fra første til fjerde ku. For 5 kyr og mer er maks. driftstilskudd kr 175 550.  



 

Driftstilskudd for spesialisert storfekjøttproduksjon gis bare til besetninger på minimum 6 

ammekyr. Satsen pr dyr fra 6 til og med 39 er kr 4 348, og maks. driftstilskudd kjøtt (40 eller 

mer ammekyr) er 173 920 kr.  

 

Tilskudd til små og mellomstore mjølkebruk  
For mjølkebruk fra 1 til 23 kyr gis det et dyretilskudd på kr 1 650/ku. Maks tilskudd 37 950 kr.  

For besetninger fra og med 24 til og med 50 kyr trekkes det så kr 1 355/ku fra dette 

makstilskuddet, og besetninger med mer enn 50 kyr vil ikke motta tilskudd etter denne 

ordningen i det hele tatt. 

 

Gjødslingsplan 

Vi minner om at det er en forutsetning for alle som søker produksjonstilskudd (og 

miljøtilskudd), at foretaket har gjødslingsplan som omfatter alt jordbruksareal det disponerer, og 

at planen er basert på gyldige jordprøver (maks. 8 år gamle). Planen skal være utarbeidet før 

hver vekstsesong! 

 

Dersom det ved kontroll ikke kan framvises en gjødslingsplan som oppfyller kravene, skal 

kommunen vurdere avkorting (trekk) i produksjonstilskuddet (OG ev. miljøtilskuddet).  

Dersom et foretak har svært enkel drift, og ikke disponerer mer enn 5 gjødselenheter med 

husdyrgjødsel, kan foretaket søke dispensasjon fra kravet om årlig gjødslingsplan. En slik 

dispensasjon må også foreligge før vekstsesongen, ellers gjelder kravet om årlig plan. 

 

Kontroll 

Minst 10 % av alle som søker produksjonstilskudd skal kontrolleres. Etter søknadsomgangen i 

mars pleier vi å plukke ut en del foretak med husdyr, og sjekke om omsøkte dyretall stemmer 

med de dyra foretakene disponerer. Det er landbrukskontoret som plukker ut foretak som skal 

kontrolleres, og vi velger ut foretak som skal kontrolleres ut fra mange slags parametere, bl.a.  

 Er det lenge siden forrige kontroll?  

 Er det noen som bør følges opp etter gjennomførte kontroller?  

 Er det, eller har det, vært store avvik i søknadsopplysninger jf. Husdyrregister?  

 Er det nyoppstartede husdyrholdere?  

 Har vi fått varsel om lav produksjon av kjøtt/mjølk   

Når vi tar disse kontrollene ute på gårdene, har vi ofte Mattilsynet med. Både vi og Mattilsynet 

ser dette samarbeidet som nyttig. Dere oppnår dessuten at dere får slått sammen to 

kontroller/tilsyn, og landbruksforvaltningen og Mattilsynet får «kalibrert» seg opp mot 

hverandre. 

  

DRIVEPLIKT OG AVTALER OM JORDLEIE – PÅMINNELSE! 

Jf. jordlovens § 8 er alle som eier jordbruksareal pålagt driveplikt. Jordbruksareal er fulldyrka 

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

eieren driver jorda sjøl eller ved at man leier bort jorda. Ved eventuell bortleie er det krav om 

skriftlig avtale mellom bortleier/leietaker. Avtalen skal ha en varighet på minimum 10 år av 

gangen. Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen.  

Les mer om driveplikt og jordleie på Landbruksdirektoratets nettside: 

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

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

jordleieskjema. 

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


 

 

GJØDSELPLANLEGGING 
Det er som kjent krav om gjødselplan for alle foretak som disponerer jordbruksareal og som har 

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

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

forskrift om gjødslingsplanlegging:  

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

 

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

foretatt avkorting i tilskuddsbeløpet:  
For manglende gjødslingsplan er normen at det avkortes 20 % av areal- og 

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

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

 

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

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

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

 

 

JORDPRØVER – HAR DU NYE NOK, ELLER MÅ DU TA NYE? 
Alle foretak som søker produksjonstilskudd i jordbruket skal utarbeide årlig gjødslingsplan. 

Dersom et foretak som søker produksjonstilskudd ikke har gjødslingsplan skal tilskuddet 

avkortes, jfr. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11.  

 

De viktigste kravene til en gjødslingsplan er at  

 planen skal utarbeides før hver vekstsesong  

 planen skal omfatte alt jordbruksareal foretaket disponerer  

 jordprøver skal ikke være eldre enn 4 – 8 år. For eng er det normalt nok med jordprøver 

nyere enn 8 år  

 for leiejord skal det foreligge jordprøver senest fra og med 2. leieår  

 planen skal legge opp til en forsvarlig mengde gjødsel på alt areal 

Har du jordprøver eldre enn 8 år? Da må du ta nye nå i vår!  

Her er en lenke til video fra NLR Agder med hvordan man tar ut prøver - 

https://grovfornett.nlr.no/fagartikler/jordproevetaking/ 

 

Kontakt evt. NLR Innlandet på Tynset for hjelp til jordprøvetaking og innsending/analyse + 

utarbeidelse av gjødslingsplan.   

 

 

SMIL-TILSKUDD – SØKNADSFRIST 15. MARS 
Fra 2020 er det ikke lenger krav om at en må ha et registrert og aktivt foretak for å kunne 

søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Alle som i dag eier en 

landbrukseiendom kan med andre ord søke SMIL-tilskudd. 

 

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


Det kan gis SMIL-tilskudd til tiltak som: 

 ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet 

 reduserer eller hindrer forurensing eller risikoen for forurensing fra jordbruket. 

 planleggings- og tilretteleggingsprosjekter som leder fram til konkrete kulturlandskaps- 

eller forurensingstiltak  

Kulturlandskapstiltak omfatter tiltak for å opprettholde tradisjonell setring med 

mjølkeproduksjon, tiltak innen biologisk mangfold og tiltak på gammel kulturmark. Dette 

kan for eksempel være rydding av beite, istandsetting av verneverdige bygninger, og tiltak for å 

bedre tilgjengelighet og opplevelser i landskapet.  

Forurensingstiltak omfatter blant annet eksterne gjødsellager og hydrotekniske tiltak som åpne 

avskjæringsgrøfter mv. Prioriteringene av SMIL-søknadene diskuteres med faglagene i våre to 

kommuner, og er satt opp nedenfor. 

Ny prioriteringsrekkefølge 2020 for tildeling av SMIL-midler til kultur-  

landskapstiltak og forurensingstiltak/hydrotekniske tiltak i Alvdal  

1. Tiltak for å opprettholde tradisjonell setring med mjølkeproduksjon. Dette gjelder 

alle tiltak som anses som nødvendig for å opprettholde mjølkeproduksjon på setra. 

2. Forurensningstiltak: 

a. Tilskudd til eksterne gjødsellager utenfor gardens driftssenter 

b. Nedgravning av slangerør ved spesielle tilfeller, som under vei. 

3. Hydrotekniske tiltak som faller inn under forskriften. 

4. Tiltak innen biologisk mangfold og gammel kulturmark mv. i seterområder og andre spesielt 

verdifulle kulturlandskapsområder, som legger til rette for beiting 

5. Istandsetting av verneverdige bygninger mv. Objekter av spesielt høy verneverdi. 

6. Tiltak innen biologisk mangfold og gammel kulturmark mv. i andre områder, f.eks. 

etablering/restaurering av gårdsdammer Etablering/rydding/inngjerding av nytt 

innmarksbeite i tidligere utmark i seterområder og andre spesielt verdifulle 

kulturlandskapsområder. 

7. Tiltak for å bedre tilgjengelighet og opplevelser i landskapet mv. Tiltak i spesielt verdifulle 

kulturlandskapsområder og som er av stor allmenn interesse  

8. Etablering/inngjerding av nytt innmarksbeite i tidligere utmark i andre områder  

9. Verneverdige bygninger mv. Objekter av høy verneverdi  

10. Tiltak for å bedre tilgjengelighet og opplevelser i landskapet mv. Andre tiltak 

11. Verneverdige bygninger mv, øvrige objekter som eksempel bruer, steingjerder m.m.  

12. Tak på eksterne gjødsellager 

 

Støttenivå for kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak/hydrotekniske tiltak i Alvdal: 

- Tiltak for å opprettholde tradisjonell seterdrift 35 %. 

- Tiltak i kulturmark/arealtiltak Inntil 50 %, inntil 25 % til gjerde. 

- Istandsetting av verneverdige bygninger mv. Inntil 50 %. 

- Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet Inntil 70 %, inntil 50 % for arbeid. 

- Hydrotekniske tiltak kr 30 pr løpemeter grøft, inkludert avskoging og planering av 

grøftemasse. Inntil 35 % støtte for øvrige tiltak. 

-Forurensningstiltak - inntil 35 % av kostnadsoverslag 

- Maksimalt tilskudd som kan utmåles er på kr 100 000 



 

 

Ny prioriteringsrekkefølge 2020 for tildeling av SMIL-midler til kultur-   

landskapstiltak og forurensingstiltak/hydrotekniske tiltak i Tynset:  

1. Tiltak for å opprettholde tradisjonell setring med mjølkeproduksjon. Dette gjelder 

alle tiltak som anses som nødvendig for å opprettholde mjølkeproduksjon på setra.  

2. Forurensningstiltak:  

a. Tilskudd til eksterne gjødsellager utenfor gardens driftssenter.  

b. Nedgravning av slangerør ved spesielle tilfeller, som under vei.  

3. Hydrotekniske tiltak som faller inn under forskriften.  

4. Tiltak innen biologisk mangfold og gammel kulturmark m.v. i seterområder og andre spesielt 

verdifulle kulturlandskapsområder, tiltak som legger til rette for økt beiting.  

5. Istandsetting av verneverdige bygninger mv. Objekter av spesielt høy verneverdi.  

6. Tiltak innen biologisk mangfold og gammel kulturmark mv. i andre områder. Slik som 

etablering/rydding/inngjerding av nytt innmarksbeite i tidligere utmark i seterområder og andre 

spesielt verdifulle kulturlandskapsområder.  

7. Tiltak for å bedre tilgjengelighet og opplevelser i landskapet mv. i spesielt verdifulle 

kulturlandskapsområder og som er av stor allmenn interesse.  

8. Verneverdige bygninger mv. Objekter av høy verneverdi.  

9. Tiltak for å bedre tilgjengelighet og opplevelser i landskapet mv. Andre tiltak.  

10. Verneverdige bygninger mv, øvrige objekter som eksempel bruer, steingjerder med mer.  

11. Tak på eksterne gjødsellager  

 

Støttenivå for kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak/hydrotekniske  

tiltak i Tynset:  

- Tiltak for å opprettholde tradisjonell seterdrift 35 %.  

- Tiltak i kulturmark/arealtiltak Inntil 35 %, inntil 25 % til gjerde.  

- Istandsetting av verneverdige bygninger mv. Inntil 35%  

- Tilgjengelighet og opplevelseskvalitet Inntil 35 %.  

- Hydrotekniske tiltak Kr 30 pr løpemeter grøft, inkludert avskoging og planering av 

grøftemasse. Inntil 35 % støtte for øvrige tiltak.  

-Forurensningstiltak inntil 35%  

- Maksimalt tilskudd som kan utmåles er på kr 100 000  

 

GENERELT OG LENKE TIL SØKNADSSKJEMA 

Tilskuddssats fastsettes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Støtte kan i særlige tilfeller gis 

inntil makssatsen i forskriften. Søknaden skal inneholde opplysninger om formålet med tiltaket, 

beskrivelse av tiltaket, kostnadsoverslag, og eventuelle tegninger, kart osv. og alle søknader 

vurderes etter tiltaksstrategiene for SMIL i henholdsvis Alvdal og Tynset. Søknader som mottas 

etter fristen 15. mars vil bli vurdert fortløpende dersom det er midler i potten.    

 

Klikk her for å komme til skjema for SMIL på Landbruksdirektoratets sider:  

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

tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket 

 

 

 

 

 

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


SKOGBRUKSNYTT 
Kommunene i Nord-Østerdal har søkt Fylkesmannen i 

Innlandet om få å videreføre våre lokale tilskuddsordninger 

for skogbruket i 2020. Kommunene forventer at årets 

tildelinger av tilskuddsmidler blir avklart innen 15. mars, 

og det må derfor tas et forbehold om hva som blir de 

gjeldende tilskuddssatser. 

 

Følgene tiltak/ skogkulturinvesteringer ønskes videreført med offentlig tilskudd i 2020 

 Markberedning – 40 % av kostnaden eks MVA 

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

 Ungskogpleie – 40 % av kostnaden eks MVA. begrenset til kr 250 / dekar 

 Gjødsling av skogsmark – 40 % av kostnaden eks MVA  

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

 

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

skogfond og søknader om tilskudd skal meldes til kommunen på eget standardskjema eller føres 

elektronisk via skogfond.no. Frist for levering av søknad om tilskudd til kommunen: 15.11.2020.  

Søknad om tilskudd til gjødsling og tettere planting har egne frister, ta kontakt med kommunen. 

Aktuelle skjema og linker finner du på kommunens hjemmesider sammen med utfyllende 

informasjon. 

 

Kort om tømmermarkedet for 2020 

Det har vært en viss prisnedgang både på skurtømmer og massevirke av bartrevirke på nyåret 

2020, men det er fortsatt avsetning på de fleste sortimenter. Når det gjelder tømmermarkedet i 

Nord-Østerdal er det i hovedsak to kjøpere som tilbyr avsetning med eller uten egne hogst-

entreprenører. 

 

Kurs med tema skogsbilveier 

Skogsbilveier er viktige. Et dårlig utbygd skogsveinett og 

dårlig vedlikeholdte veier medfører mer logistikk og økte 

driftskostnader. Skogbrukssjefene i kommunene i Nord-

Østerdalen har tatt initiativ til at Skogkurs skal avholde tre 

ulike kurs med temaet skogsbilvei i løpet av mars og april.  

 

Vi anbefaler alle i veilagsstyrer osv til å vurdere slik deltakelse, og har følgende tema over tre 

ulike kvelder på Tynset – veiorganisering, veiøkonomi og veivedlikehold. Sjekk mer på denne 

lenken og meld dere på: https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28355  

 

AJOURHOLD AV GÅRDSKART 
Vi har over lengre tid hatt utfordringer med å oppdatere kartgrunnlaget for gårdskartene i våre 

kommuner. Vi fikk oppdatert mye på Alvdal i 2018, og i 2019 i Tynset. I den forbindelse har vi 

sett mye på flybilder og vært ute i felt.  

 

Vi oppfordrer uansett alle – både i Alvdal og Tynset – om å se over gårdskartet for egen 

eiendom. Dette for å kunne legge riktig areal til grunn for bl.a. søknad om produksjonstilskudd, 

gjødslingsplaner mv. Dersom dere mener det er feil i kartet, så gi oss beskjed om det så sjekker 

vi det ut så fort som mulig. Selv om dere kanskje har sagt fra til oss før, så gjør det igjen dersom 

noe ikke er oppdatert.   

https://www.skogkurs.no/artikkel.cfm?Id_art=28355


LANDBRUKSPLAST OG KAMPANJE #PLASTSMART LANDBRUK 

 
Som alle vet, brytes ikke rundballeplasten ned av seg selv. Den må samles sammen, ristes og 

gjenvinnes. Plast på avveie er verken bra for miljøet eller for landbrukets omdømme. Vi vet at 

det finnes mange smarte løsninger for å håndtere landbruksplast på gårder i Nord-Østerdalen. Og 

kanskje er det akkurat du som har en så smart løsning at den bør deles med andre. 

 

Landbrukskontoret vårt har på vegne av kommunene i Nord-Østerdalen, bondelagene og bonde-  

og småbrukarlagene søkt om midler fra Fylkesmannen i Innlandet til en kampanje vi har kalt 

«Plastsmart landbruk». Prosjektet er tredelt, og det er søkt om midler til følgende aktiviteter: 

 

 Kampanjen #plastsmartlandbruk 

Vi ønsker å skape en plattform på sosiale medier hvor alle bønder i Nord-Østerdalen kan dele 

sine plastsmarte løsninger på Instagram og Facebook. På den måten kan vi samle inn de beste 

løsningene og spre kunnskapen videre. I løpet av høsten 2020 blir det trekning blant de som har 

sendt inn bidrag, hvor vinneren vinner en flott premie. 

 

 Åpne fagmøter 

For å styrke kunnskapen og spre informasjon om plastsmart landbruk, skal det arrangeres ett 

åpent fagmøte i hver av de 6 kommunene i Nord-Østerdalen i løpet av året. Hovedtema vil være 

håndtering av landbruksplast, hvor vi blant annet ønsker å vise gode eksempler på hvordan 

bønder lagrer landbruksplast på sine gårder. 

 

 Satelittpunkter for innsamling av rundballeplast 

Det har ved flere anledningen kommet frem et ønske om å ha felles innsamling av rundballeplast 

i enkelte bygder. Ved å sette opp en binge (med bruk av anleggsgjerder) kan bygder som er langt 

unna FIAS få et felles innsamlingspunkt. FIAS har sagt at de er villige til å hente rundballeplast 

på faste satellittpunkter. Det er søkt om midler til å sette opp 8 slike satelittpunkter rundt om i 

Nord-Østerdalen. Felleskjøpet har også en prøveordning i år hvor de henter landbruksplast på 

gårdene i noen av kommunene i regionen. Det blir med andre ord enkelt å levere landbruksplast i 

2020. På slutten av året skal vi evaluere prosjektet for å se på suksessfaktorer og eventuelt hva 

som ikke har fungert så bra. Målet er å videreutvikle prosjektet til neste år.  

 

Har du spørsmål om #plastsmartlandbruk – kontakt Marit Eggen på tlf. 95934392 



TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER I ALVDAL OG 

TYNSET – SØKNADSFRIST 15. MARS 
 

Fra 01.01.2020 har kommunene overtatt administrasjon av denne tilskuddsordningen fra 

Fylkesmannen i Innlandet, og det er i begge kommuner vedtatt likelydende retningslinjer for 

tilskudd til tiltak i beiteområder i Alvdal og Tynset. Søknadsfristen er 15.mars 2020  

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 

redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Kommunens 

retningslinjer for bruken av midlene er utarbeidet i dialog med beitelagene, og er altså like i både 

Alvdal og Tynset. Dersom noen søker på flere tiltak, bes de prioritere tiltakene etter hva som er 

viktigst for laget/søkeren. 

 

Hvem kan søke: 

- Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig 

beitedrift. 

- Enkeltbrukere, dersom det av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for 

samarbeid 

Det kan gis tilskudd til: 

- Kostnadseffektive tiltak prioriteres. 

1) Fysiske investeringer 

a) Faste installasjoner – inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag 

b) Utstyr knyttet til beitebruk i utmark – inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag 

c) Elektronisk overvåkningsutstyr – inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 

2) Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter  

a) inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 

Krav til søknad: 

- Planlagt tiltak skal beskrives godt, med informasjon om f.eks. type materiell som skal 

brukes, mål og dimensjoner, antall timer egeninnsats, om det skal benyttes maskiner eller 

spesielt utstyr. 

- Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan må foreligge. 

- Ved investeringer i marka må avtaler/tillatelse for 10 år fra søknadsåret fra grunneier, 

eller fra andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet, legges ved søknaden. 

- Kart som viser stedet der tiltaket planlegges. Kartet skal vise gårds- og bruksnummer på 

berørte eiendommer.  

Hvordan søke:  

- Søknad sendes elektronisk via Altinn.no  

Søknadsfrist: 

- 15. mars  

Kommunen fatter vedtak innen 1. juni i søknadsåret. Dersom det står igjen midler etter første 

runde med behandling, vil søknader bli behandlet fortløpende.  

    

 



HAR DU PLANER …? 
Går du med tanker om å sette i gang med «et eller annet» i 2020? Det være seg et SMIL-

prosjekt, nydyrking, utvidelse av fjøs, starte opp med tilleggsnæring eller noe annet som krever 

planlegging?  

 

Bruk da høsten og vinteren godt til å forberede søknad om støtte eller finansiering. For IBU-

finansiering til tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer er det ikke lenger søknadsfrister, men 

det lønner seg å være tidlig ute. Søknadsfristene for øvrige ordninger kommer vi tilbake til 

utover nyåret, men sjekk gjerne hva som kreves av dokumentasjon og forbered søknaden godt.  

 

Ta bilder, utarbeid kostnadsoverslag, diskuter løsninger med alle som kan bidra med noe til 

prosjektet ditt, og ta kontakt med dem som kan levere det du trenger til søknaden, OG ikke minst 

– ta kontakt med oss på landbrukskontoret i en tidlig fase! Da kan vi som regel hjelpe deg mye 

bedre enn om du kommer til oss i siste instans. Vi ser fram til å høre fra dere! 

 

TIPS OM LANDBRUKSMESSE PÅ LESJA 14.MARS 
De siste årene har vi fått en stadig bedre dialog med landbruksetatene vest for oss, i Nord-

Gudbrandsdalen i gamle Oppland. Nå når vi er blitt til Innlandet fylke blir det stadig oftere 

synlig at vi kan ha enda større nytte av et slik øst-vest-samarbeid, og nå har Lesja og Dovre 

landbrukskontor sendt oss en 

invitasjon vi tror mange kan ha 

interesse av. Se plakaten 

nedenfor om landbruksmesse 

med tema  «Teknologi i 

framtidslandbruket», lørdag 

den 14. mars. Det er mer enn 

bare forvaltningen som kan ha 

nytte av å møte kollegaer på 

vestsida av fjellet, så god tur til 

de som drar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

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

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

 

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

   

 

STABEN VED LANDBRUKSKONTORET 
   

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

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

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

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

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

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

 Marit Eggen, 62 48 91 37 / marit.eggen@alvdal.kommune.no    

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

 

 

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

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

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

  

  

Alvdal, 2. mars 2020  
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