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MANGE MØTER – SETT AV DATOENE NEDENFOR! 
 

Møtekalenderen fylles fort i januar og februar. Fra landbrukskontoret er det noen datoer vi 

spesielt håper dere vil prioritere gang – se nedenfor: 

 

 STRATEGISK NÆRINGSPLAN ALVDAL – ÅPENT MØTE PÅ TAVERNA 

TORSDAG 2.FEBRUAR KL. 19.00. Rørosregionen næringshage v. Sigrid M. Jansen 

og Guri Heggem kjører prosessen på oppdrag fra Alvdal kommune, og har kjørt 

dybdeintervjuer med både små og store bedrifter hittil. Landbruksnæringen i smått og 

stort er også en del av næringslivet som skal ha plass i denne planprosessen, så møt opp 

og si din mening! For mer informasjon – klikk her! 

 

 STRATEGIER – MJØLK- OG KJØTTPRODUKSJON PÅ STORFE, 

TYNSET KULTURHUS ONSDAG 8.FEBRUAR KL. 11.00 Levende 

landbruks-prosjektet vårt, sammen Norsk landbruksrådgivning (NLR), TINE og 

de lokale bankene våre, Sparebanken Hedmark + Tolga-Os Sparebank, inviterer 

til møter om hvordan du best skal/bør planlegge for framtida. Løsdriftskravet 

som kommer i 2034, høye priser for både kjøp og leie av mjølkekvote, m.m. vil bli belyst 

– les møteinnkalling her! For de av dere som ikke kan møte onsdag 8/2 på Tynset, kjøres 

det alternative møter i Rendalen og Folldal tirsdag 7/2, henholdsvis kl. 11.00 på 

kommunehuset i Rendalen og kl. 19.30 på Grimsbu turistsenter i Folldal. 
GRATIS DELTAKELSE, MEN FOR SERVERINGENS DEL – HUSK PÅMELDING TIL 

SERVICEKONTORET TYNSET INNEN 2.FEBRUAR – TLF. 62 48 50 00 

 

 RULLERING HANDLINGSPLAN LANDBRUK PÅ ALVDAL – ÅPENT MØTE 

PÅ AUKRUSTSENTERET TORSDAG 9.FEBRUAR KL. 19.00 Denne 

planprosessen kjøres av oss på landbrukskontoret, men i dette åpne møtet vil det både bli 

vist tall og statistikk med status for Alvdal-landbruket pr. dato, samt at fylkesleder i 

Hedmark Bondelag Erling Aas-Eng, setter landbruket i  Alvdal opp mot resten av 

regionen, fylket og landet ... Sist men ikke minst får vi inspirasjon og nye tanker om 

utfordringer og muligheter servert fra en kar som mange sikkert har sett/lest om i diverse 

media. Rektor Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 

(bildet) ser Alvdal og fjellandbruket vårt med sitt skråblikk. Møt opp for både å ytre dine 

tanker, samt få inspirasjon til veien videre for deg, 

dine og ditt gårdsbruk! Klikk møteinnkallinga til 

høyre for å få lest programmet og meld deg på!  
 

 

 

NB! ALLE AKTIVE GARDSBRUK I ALVDAL 

MED EGEN E-POSTADRESSE SKAL HA 

MOTTATT EN E-POST MED LENKE TIL ET 

ELEKTRONISK SPØRRESKJEMA HVOR VI 

ØNSKER SVAR PÅ HVA DU OG DINE TROR OM 

GARDSBRUKET VIDERE INN I FRAMTIDA. TA 

KONTAKT OM DERE IKKE HAR MOTTATT E-

POST, SÅ HJELPER VI DERE MED 

UTFYLLINGEN!   

http://www.alvdal.kommune.no/19229.Landbruk-og-naring-viktige-moter-i-februar.html
http://www.tynset.kommune.no/file=47692


 VEGETASJON OG BEITE I KVIKNE – ÅPENT MØTE PÅ KVIKNE 

SAMFUNNSHUS ONSDAG 15.FEBRUAR KL. 19.00 Norsk institutt for bioøkonomi 

(NIBIO) gjennomførte sommeren 2015 

vegetasjonskartlegging i Kvikne vestfjell. 

Forsker Yngve Rekdal presenterer 

rapporten med vegetasjonskart og 

temakart som er laget etter kartlegginga, 

og forteller om resultatene av tidligere 

gjennomførte kartlegginger i Kvikne 

østfjell og av dalsidene i Kvikne. Se for 

øvrig flott filmsnutt av Yngve fra 

kartleggingsarbeidet ved å klikke på 

bildet til høyre. Møtet er åpent for alle. Enkel bevertning. 

 

 GROVFÔRSEMINARET 2017 – MELD DEG PÅ OG BLI MED I STORSALEN 

PÅ TYNSET KULTURHUS TORSDAG 16. FEBRUAR KL. 9.30-15.00 

Årets grovfòrseminar har «Produksjon av kvalitetsmat fra fjellet» som overskrift, og har 

samlet mange svært interessante foredragsholdere på podiet. Seminardagen er gratis for 

alle, men fordrer påmelding! Fristen er satt til fredag 10. februar, og gjøres til Tynset 

kommune v. servicetorget – tlf. 62 48 50 00/e-post: postmottak@tynset.kommune.no 

Fylkesmannen i Hedmark, Norsk Landbruksrådgivning, NIBIO og alle kommunene i 

Fjellregionen ønsker velkommen. Programmet sees nedenfor – klikk for fullversjon! 
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VIKTIG INFORMASJON OM SKOGFOND 

Vår skogansvarlige Anders Jensen minner dere alle på at dere nå kan logge inn i Altinn og finne 

årets kontoutskrifter for 2016!  

 

Vi kommer tilbake med mye aktuelt skog- og utmarksrelatert stoff i neste nyhetsbrev   

 

 

FJØSSKOLE VINTEREN 2017 – MELD DEG PÅ FØR 3.FEBRUAR! 

Landbruksprosjektet Levende Landbruk i Tynset og Alvdal har nå gått inn i det siste prosjektåret. 

Vi ønsker nå å sette fokus på fagmiljøet for dere som er deltakere i prosjektet, på tvers av 

størrelser og driftsmetoder. Nøkkelen til et sterkt og bærekraftig framtidslandbruk er evnen til å 

«bygge hverandre sterke» ved å diskutere bedriftsrelaterte, faglige problemstillinger; for å skape 

resultater, for å bli god/ enda bedre! 

TINE Rådgiving har gjennomført flere tilbud om «Fjøsskole» i Nord-Østerdalen de siste årene, 

og med svært godt tilbakemeldinger fra brukerne. Nå tilbys Fjøsskolen til alle deltagere av 

Levende landbruk-prosjektet, med en egenandel på kun kr 2.000,-. Resten bidrar prosjektet med. 

Meld dere via lenken nedenfor, eller til TINE’s medlemssenter på tlf. 51 37 15 00 før 

fredag 3. februar! 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4912033&sid=vpEMTn21yo 

 

For mer informasjon – kontakt TINE Rådgivning v. Grete Nesteby på tlf. 911 39 387. Oppstart 

er tenkt februar/mars. Fjøsskolens prinsipp er at bønder skal lære av hverandre, og det settes 

sammen grupper på 4-6 driftsenheter, med egne grupper for melkeproduksjon for spesialisert 

kjøttproduksjon. Gruppens besøker de ulike deltakerne på rundgang, diskuterer mulige løsninger 

på vertens utfordringer, problemer, eller lærer av gode eksempel. Rådgiveren er den som holder i 

trådene, skriver referat og sørger for at alle har noe å strekke seg etter/måle seg på. Mer om både 

Fjøsskolen og andre aktiviteter i Levende landbruk finner du via prosjektets side på  

 

 

 

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER – SØKNADSFRIST 1.MARS 2017 
Fylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Formålet med 

tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på 

utmarksbeite. Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere 

beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for 

denne ordningen. Fylkesmannen vil prioritere fellestiltak, men enkeltbrukere kan også søke.  

 

Tilskudd kan bevilges til: 

Investeringer knyttet til utmarksbeite  

Tilskudd kan bevilges til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til 

beitebruk (sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, elektronisk 

overvåkningsutstyr m.m.) 

 

Planleggings- og tilretteleggingstiltak 

Tilskudd kan bevilges til prosjekter/prosesser for tilrettelegging og effektiv beitebruk 

(prosjektering av større felles investeringstiltak, nye beitelag/beiteområder, stimulering til 

økt beitebruk m.m.) 

 

https://www.altinn.no/
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4912033&sid=vpEMTn21yo


Mer informasjon om ordningen finner dere via denne lenken! Søknadsfrist er 1.mars 2017 og 

søknaden sendes kommunen der tiltaket er planlagt gjennomført. Kommunen videresender 

søknaden til Fylkesmannen. Benytt søknadsskjema SLF-431 her!  

 

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

Stubsjøen, tlf. 62 55 12 06 /928 22 707,  fmhejst@fylkesmannen.no 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET – SMIL 
SMIL-ordningen er velkjent for mange av dere. For de av dere som har prosjekter dere ser kan 

passe i forhold til ordningen anbefaler vi at dere tar kontakt med eventuelle spørsmål, og 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.  

 

Det er enda ikke gjort endelige avklaringer i forhold til hva som vil bli prioritert av ulike tiltak i 

årets søknadsomgang. Det er uansett god tradisjon for at vi i samråd med bondelagene i Alvdal, 

Tynset, Tylldalen og Kvikne, setter opp lokale prioriteringskriterier for dette og tiltak om bidrar 

til å opprettholde tradisjonell setring med mjølkeproduksjon har tradisjonelt hatt høy 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. 

 

Trolig kommer vi tilbake med enda et nyhetsbrev før søknadsfristen, men ellers oppfordres dere 

til å følge med på kommunenes nettsider i forhold til informasjon om søknadsomgangen. Imens 

finner dere mer om SMIL-ordningen her: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-

okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket   

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=431&servicekey=
mailto:fmhejst@fylkesmannen.no
mailto:caspar.schaerer@alvdal.kommune.no
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


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.  

 

 

INNTIL VIDERE – HA EN FORTSATT FIN VINTER! 
 

 

Alvdal, 30. januar 2017  
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