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GJESTESPALTE MED REKTOR EIVIND AAEN, STORSTEIGEN VGS 

 
Det er hyggelig å få lov til å skrive noen ord i nyhetsbrevet 

rett før jul. Det gir en fin mulighet til å stoppe opp og 

reflektere en aldri så liten stund.  

 

For elever og lærere dreier førjulstiden seg om en innspurt 

i forhold til prøver og tentamener, som viktig del av 

vurderingsgrunnlag når status for første halvår skal gjøres 

opp. Men også mange flotte undervisningsaktiviteter 

gjennomføres inn mot jul. Et eksempel er «Haraballet – fra 

jord til bord» som er fast opplegg for Vg1-elevene. Et 

tverrfaglig undervisningsopplegg som så å si starter fra 

første skoledag i august. I programfagene høstes råvarer 

både fra inn- og utmark, som elevene senere 

videreforedler. I norskfaget jobbes det med taler, det planlegges, og fordeles arbeidsoppgaver og 

ansvar. Og først på desember arrangeres selve festen med innbudte gjester. Veksthuset inviterer 

ellers til førjulshygge med servering av bakstverk og salg av fine håndlagde produkte, og også 

her er taler forberedt og oppgaver fordelt slik at alle involveres og opplever mestring. I 

hesteavdelingen er det pynting av stall og hester, og førjulsaktiviteter så som kanefart og 

snørekjøring. Nok en gang har både elever og lærere på hest fått erfare at opptil flere kakelinner 

før jul gir utfordrende baneforhold. Men nå når det som kjent endelig går mot bygging av kjøre- 

og ridehall ved skolen, er det bare å gjøre det beste ut av det, og glede seg til hallen står ferdig. 

 

Jeg vil også nytte anledningen til å reflektere litt over framtida. Jeg får ofte spørsmål om søking 

og elevantall. Kan så langt berolige med at vi har opplevd stabil søking som betyr at vi ligger på 

ca. 80 elever i den ordinære videregående opplæringen, som er der vi skal ligge med dagens 

tilbudsstruktur. Tar vi med voksenagronom og fagskoletilbudet, kan vi plusse på henholdsvis 16 

og 19, noe som betyr vekst. Pågående strukturendring i landbruket og generell nedgang i 

ungdomskullene kan gi bekymring. Men samtidig ser vi et stadig økende fokus på 

matproduksjon, bærekraft gjennom fornybare naturressurser og ikke minst vilje til å satse blant 

de yngre. Det siste ser vi for eksempel gjennom en rekke eiendomsoverdragelser den siste tiden. 

Vi har også forventninger til at sammenslåing av Hedmark og Oppland vil øke søkingen av 

elever fra Nord-Gudbrandsdalen, og at bygging av kjøre- og ridehall vil få positiv effekt på 

søkingen til programområde hest- og hovslager.  

 

Andre viktige faktorer er at vi som skole må være framoverlente og hele tiden opptatt av å 

utvikle oss videre. Det mener jeg vi har gode tradisjoner for på Storsteigen. Både 

entreprenørskapssatsingen og fokuset på utvikling av nye tilbud så som fagskole er eksempler på 

dette. Ikke minst er vi avhengig av god samhandling med næringsaktører både innen hest, 

landbruk og naturbruk for øvrig. Det gode samarbeidet vi har skal vi bygge videre på. 

 

En god jul med mye god og kortreist mat ønskes alle!  

 

 

Eivind Aaen 

Rektor ved Storsteigen vgs 

 



VI MINNER ELLERS ALLE PÅ AT 
PRODUKSJONSTILSKUDD FRA KOMMENDE ÅR VIL BLI 
UTBETALT KUN ÉN GANG ÅRLIG, OG ETTER PLANEN I 

UKE 8. DETTE VIL STILLE NYE KRAV TIL 
LIKVIDITETSSTYRING HOS HVER ENKELT, ETTERSOM 
DET VIL GÅ ET HELT ÅR TIL NY UTBETALING IGJEN I 

FEBRUAR 2019. TA DERFOR EN GOD RUNDE MED SÅ VEL 
REGNSKAPSFØREREN SOM BANKEN OM DU VIL HA 

RÅD OG HJELP I FORHOLD TIL SMARTE VALG FOR BEST 
MULIG DRIFTSØKONOMI  

 

NB! HUSK FRISTEN FOR ETTERREGISTRERING I 

PRODUKSJONSTILSKUDDSSØKNADEN – 10. JANUAR 2018 

Dersom du leverte søknad til fristene 15. mai/ 15. oktober, er det enkelte opplysninger i 

søknaden om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kan etter-

registreres etter 15. oktober, men innen 10. januar. For mer informasjon - bruk denne lenken: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/frister/produksjonstilskudd-i-jordbruket-

og-tilskudd-til-avløsning-ved-ferie-og-fritid-etterregistrering-av-enkelte-opplysninger  

 

NB! Ved gjennomgang av alle søknadene har vi sett at svært mange av dere ikke har fylt ut 

det beløpet dere har rett på i søknaden, så ikke glem dette dersom du har hatt 

avløserutgifter etter at du sendte inn søknaden. For å etter-registrere avløserutgifter, 

eventuelt nye dyr sanket fra utmarksbeite, m.m. må du følge denne bruksanvisningen:  

 

1. logg deg inn som ditt foretak i Altinn  

2. gå til skjemaer  

3. søk opp produksjonstilskudd og ditt foretak 

4. langt nede på siden finner du ei mørkeblå rute hvor du kan trykke på «Endre og sende inn 

skjemaet» 

5. fyll inn nye data, og send inn søknaden på nytt 

Vær oppmerksom på at mellom 31.12.17 kl. 12.00 og 04.01.18 kl. 08.00 kan det være problemer 

med å gå inn på søknadene, da Landbruksdirektoratet må oppdatere sine elektroniske systemer i 

forbindelse med kommune- og fylkessammenslåinger ved nyttår.  

 

Har du ellers behov for hjelp eller spørsmål til noe anbefaler vi deg å kontakte enten din 

regnskapsfører eller oss på landbrukskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVFALLSHÅNDTERING OG BRENNING AV AVFALL 
Landbrukskontoret får av og til henvendelser fra folk som ser at det på garder blir brent 

landbruksavfall og annet avfall. Generelt må vi vel kunne si at dette er svært dårlig PR for 

landbruket.  

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/frister/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avløsning-ved-ferie-og-fritid-etterregistrering-av-enkelte-opplysninger
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/frister/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avløsning-ved-ferie-og-fritid-etterregistrering-av-enkelte-opplysninger


Det kan imidlertid virke som at særlig brenning av rundballeplast har et visst omfang i noen av 

våre bygder. Dette er både miljøskadelig, mens også svært plagsomt for mange – både med og 

uten luftveisplager. 

 

Landbrukskontoret vil minne om at alt avfall skal leveres til godkjent anlegg, og at det er et 

generelt forbudt både å brenne og deponere slikt avfall. Det eneste som det er lov til å brenne er 

rene materialer, det vil si trevirke som ikke er behandlet.  

 

Til FIAS kan landbruksplast leveres på gjenvinningsstasjonene når det er riktig sortert: 

 PE-folie. Hvit eller farget rundballefolie, strekkfilm, innersekk.  

Hvit folie holdes adskilt fra farget og blank folie. 

 Vevd yttersekk/storsekk av PP, inkludert innersekk. 

 Pressegarn, -nett 

 

Rundballefolie skal ristes ren for innhold og pressgarn, og lagres slik at den ikke er forurenset av 

jord, stein eller annet avfall. Les mer om levering av 

landbruksfolie på FIAS sine sider her. 

Sortert og ren plast er det gratis å levere.  

 

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 2016/2017 ble til sammen 92 rådyr, elg og 

hjort påkjørt på veg og jernbane i Alvdal og Tynset, det vil si 20 flere enn tilsvarende forrige 

periode.  

 

Dersom du er uheldig og kjører på vilt, eller kommer til et ulykkessted hvor dette har skjedd  

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 om det fortsatt er i live, 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. Landbrukskontoret har egnet 

merking om du ønsker å ha noe liggende i bilen – ta kontakt!  

 

ELLERS: 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 316,-  

 Elg voksen kr 537,- 

 Hjort - kalv kr 249,- 

 Hjort voksen kr 411,- 

Ill.foto. 

https://www.fias.no/næring/sortering-og-kvalitetskrav/103-plast-pe


 

IBU-MIDLER I 2018  

– SØKNADSFRISTER FOR TRADISJONELT 

LANDBRUK 
 

Neste søknadsfrist for bygdeutviklingsmidler til bruksutbygging innen tradisjonelt landbruk er 1. 

februar 2018, og vi har mottatt flere potensielle søkere allerede. Det er knapt med mulighet til å 

melde seg interessert nå, om du har tanker om driftsbygning e.l. for kommende søknadsfrist, men 

det er nye sjanser 1.september igjen. Gi beskjed i god tid, da fristen innebærer at kommunen skal 

motta søknaden i forkant, og gi en uttalelse til planene før den sendes til Innovasjon Norge.  

 

Det kan søkes om investeringsstøtte til byggeprosjekter innen husdyr- og planteproduksjon. 

Investeringene skal være knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr. Investeringen 

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

eller avsetningsavtaler for produktene. Generelt prioroteres utbyggingsprosjekter som gir økt 

matproduksjon for produksjoner der markedssituasjonen tilsier det.  

 

For å levere en god søknad kreves det også utfyllende informasjon som vedlegg til søknaden, så 

start derfor tidlig. Dette er blant det du bør ha klart tidlig:  

 Beskrivelse av utbyggingsplanene (skriftlig)  

 Skisser/ tegninger av byggeprosjektet  

 Reelle kostnadsoverslag  

 Tenkt finansiering  

 Bekreftelse fra regnskapskontor/regnskapsfører mht. tidspunkt for når en driftsplan kan 

være ferdig utarbeidet  

 Kopi av siste to års sjølangivelser og næringsoppgaver  

 

NB! Det kan ikke gis 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.  

 

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

ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no  

 

– SØKNADER FOR TILLEGGSNÆRINGER 
Interessen for IBU-midler til ulike satsinger innen lokalmat, reiseliv eller andre produksjoner er 

på oppadgående i våre to kommuner. Gledelig var det også å merke den store andelen fra 

landbruksnæringen som deltok under høstens etablererkurs i regionen. Allerede til våren er det 

klart for nye kurs, nå i Folldal, og med gode sjanser for å kunne delta for den som har en 

forretningsidé i magen …  

 
Spørsmål rettes til saksbehandler Ole Sylte Heggset, tlf. 62 48 91 36 el. 909 29 230, evt. e-post: 

ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no  

 

 

 

 

INFORMASJON OM LANDBRUK – BÅDE TRADISJONELL BRUKSUTBYGGING OG 

EVENTUELLE PROSJEKTER INN MOT TILLEGGSNÆRINGER FINNER DU HER: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/ 

 

mailto:ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no
mailto:ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/


NYTT ETABLERERKURS I MARS/APRIL 
Som nevnt ble det avviklet etablererkurs i god tradisjon gjennom høsten i vår region, og med 

langt over 30 deltakere/bedrifter gjennom mølla, var det ny deltakerrekord for region. Svært 

mange av de som deltok tilhørte våre to kommuner, og flere hadde også en forretningsidé med 

utspring i sitt eget gårdsbruk. Det er bra, og vi ser stadig vekk at de som tester seg sjøl og sin idé 

gjennom et slikt kurs tar skrittet ut i etablering, kanskje lettere enn om man ikke har gjennomført 

de ulike modulene, samt hentet nyttige rådgivningstimer fra kursholderne.  

 

Rådhusets Vingelen er innleid til å drifte kursene flere steder i Hedmark, og ut fra meldt 

interesse fra Folldal spesielt, er det bestemt at det allerede til våren blir nytt kurs igjen. Datoer er 

ikke fastsatt enda, men sannsynligvis avholdes kursene i perioden mars/april, og det ligger mye 

nyttig informasjon ute allerede for den som er nysgjerrig.  

 

Klikk her for lenken til sak hos Hedmark Fylkeskommune! 

 

 

KURS FRA KOMPETANSENETTVERK LOKALMAT ØST 
Vi i regionen er i forhold til lokalmatsatsingen fra nasjonalt nivå, 

underlagt det såkalte Kompetansenettverket Øst, med base hos 

Nofima på Ås. De arrangerer fortløpende nye kurs relatert mot alt fra 

hygiene til konservering, råvarehåndtering og selvsagt produksjon.  

 

To nye kurs har påmeldingsfrist i januar/februar – henholdsvis innen 

frukt/bær, samt innen kjøttforedling. Les mer nedenfor!  

 

 Lær mer om foredling av frukt og bær – fagnettverk med samling 1: 30.-31. januar 2018, 

Ås og samling 2: april 2018, Ås/Oslo.  

Påmeldingsfrist innen 15. januar 2018 på: 

https://www.deltager.no/fagnettverk_laer_mer_om_foredling_av_frukt_og_baer_30012018 

 

 Grunnmodul kjøttforedling – et nytt kurstilbud til de som ønsker å fordype seg mer i 

bredden av det kjøttfaglige området. Kurset går over tre samlinger og er et samarbeid mellom 

Kompetansenettverk Lokalmat i øst og sør. Grunnmodul kjøttforedling, samling 1 vil være 

26.-28. februar 2018 på Ås, samling 2 og 3 blir hhv. i april i Grimstad samt mai på Hadeland.  

Se: www.nofima.no\aktiviteter. Påmeldingsfrist innen 9. februar 2018 på: 

http://www.deltager.no/grunnmodul_kjottforedling_26022018 

 

 

Videre kurskalender for 2018 legges ut fortløpende, følg med på nofima.no eller 

innovasjonnorge.no for mer info.   

 

NYTT KULL MED VOKSENAGRONOMER – OPPSTART 2018 
Storsteigen vgs sitt populære tilbud om voksenagronomkurs fortsetter med oppstart fra 

kommende høst, ca. august/september 2018.  

 

Søknadsfristen er imidlertid allerede 1. mars, og alt om kursinnholdet og søknad finner du her!  

 

https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Naeringsutvikling/Etablere-bedrift/Etablererkurs-vinteren-og-vaaren-2018
https://nofima.no/aktivitet/laer-mer-om-foredling-av-frukt-og-baer-2/
https://www.deltager.no/fagnettverk_laer_mer_om_foredling_av_frukt_og_baer_30012018
http://www.nofima.no/aktiviteter
http://www.deltager.no/grunnmodul_kjottforedling_26022018
https://nofimaas.sharepoint.com/?wa=wsignin1.0
http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/nye-lokalmat-sider/arrangementer/
https://storsteigen.vgs.no/Undervisning-for-voksne/Nytt-agronomkurs-for-voksne-2018-2020-ved-Storsteigen


LEIER DU UT JORD – OM DRIVEPLIKT OG JORDLEIEAVTALER   

Driveplikten av jordbruksareal er en personlig og varig plikt, hjemlet i jordloven § 8. Dette betyr 

at den som er eier av jordbruksareal har driveplikt på disse arealene i hele sin eiertid. Som 

jordbruksareal regnes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. 

 

Eier oppfyller sin driveplikt på følgende måter 

 enten ved å drive jordbruksarealene sjøl (personlig drift), eller  

 ved å leie bort jordbruksarealene i minst 10 år  

 

Eier som velger å oppfylle driveplikten personlig må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for 

drifta. Dette innebærer ikke at eieren egenhendig må stå for driften, men at eiendommen må 

drives for eierens regning og risiko. En forutsetning for at driveplikta blir oppfylt ved bortleie 

er skriftlig leieavtale på minst 10 år, uten at utleier kan si opp leieavtalen i utleieperioden. 

Leieavtalen må føre til driftsmessige gode løsninger. Husk dessuten at det skal sendes kopi av 

leieavtalen til kommunen.  

 

Kommunen gjør oppmerksom på at det er eier og ikke leietaker, som er ansvarlig for at slike 

leieavtaler blir skrevet og oversendt kommunen. Leiejordandelen er betydelig i begge våre 

kommuner, selv om den kan synes lav i forhold til mange andre deler av landet.  

 

Landbruksforvaltningen er kjent med at en del aktive gårdbrukere har problemer med å få 

skriftlige leieavtaler på 10 år på leiejorda de driver. Vi oppfordrer imidlertid sterkt om at dere 

som er jordeiere, får slike avtaler på plass. Kommunens landbruksforvaltning vil derfor prioritere 

å sørge for at jordeiere som ikke driver jordbruksarealet sjøl, oppfyller det lovbestemte kravet 

om driveplikt. Vi er behjelpelige, så ta kontakt for råd og veiledning om avtaleform! 

 

GROVFÔRØKONOMIEN I FOKUS   
Landbrukskontoret og Storsteigen vgs m.fl. arrangerte 6. desember et temamøte med fokus på 

grovfôrøkonomi på Aukrustsenteret. Gårdbrukere fra hele regionen, rundt 50 stk, møtte opp og 

fikk noen svært engasjerende timer med hhv. agronom Anders Rognlien i Yara, samt 

økonomirådgiver Petter Klette i TINE. Satsingen Grovfôr 2020 (Grovfôr 2020) har kort fortalt 

som mål å øke grovfôravlingene i Norge med 20 % fram mot 2020, og gjennom et omfattende 

datamateriale viste de at dette nok er innen rekkevidde. Mer fra temakvelden og lenker til 

plansjene som ble vist av Rognlien og Klette finner du her! 

 

Utover vinteren planlegges det som vanlig avviklet et ny 

Grovfôrseminar på Tynset i løpet av februar, uten at endelig dato er 

helt klarlagt. Videre er det 7-8. februar også klart for den nasjonale 

Grovfôrkonferansen i Stjørdal – se mer her! 

 

Vi tar også med informasjon fra sist uke, hvor Norsk 

landbruksrådgivning Innlandet kunne fortelle at det beste grovfôret 

i deres områder (Hedmark og Oppland) trolig ble høstet her i Nord-

Østerdalen i 2017. Nyhetssaken om dette finner du her! 

 

 

  

BILDE: Tidspunktet for jordprøver er kanskje ikke nå, midt på 

vinteren, men god informasjon om jordas behov for kalk og 

næringstilførsel er viktig for å få best mulig grovfôrøkonomi! 

https://grovfornett.nlr.no/grovf%C3%B4r-2020/
http://www.alvdal.kommune.no/20427.GROVF-ROKONOMI-ENGASJERTE.html
https://grovfornett.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/grovforkonferansen/
https://innlandet.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/aarets-for/


NYTT FRA SKOGBRUKSSJEFEN 
 Nye skogbruksplaner i Alvdal kommune 2018: 

Alle skogeiere i Alvdal kommune fikk i 2016 tilbud om nye skogbruksplaner, og det kom inn 

totalt 137 bestillinger. Dette tilsvarer ca. 80 % av det produktive arealet i kommunen. 

Planene blir utarbeidet og levert av Mjøsen Skog SA, og ventet levering blir trolig noe før 

avtale som er senest juni 2018. Takstselskapet vil i disse dager sende ut et foreløpig 

planprodukt til gjennomsyn der skogeier kan komme med tilbakemeldinger om feil, mangler 

eller oppdateringer etter utførte tiltak i 2017 – se e-post sendt fra Mjøsen Skog SA ved 

Øystein Nerby 15. desember. Frist for korrigeringer i bestand, traktorveger eller teiger 

via Allma eller på annen måte: 15. januar 2018. 

 

Mjøsen Skog SA har også sendt ut et tilbud om gratis kurs til alle skogeiere som har bestilt 

ny skogbruksplan, og det settes opp flere kursdatoer rett over nyåret (kveldskurs/ 1 kveld). 

Foreløpig er det satt opp kurs i bruk av Allma, 4. og 11. januar på Alvdal Næringssenter 

(Husmorskola) kl 19:00. Ta med bærbar PC evt. iPad/iPhone hvis du har. Påmelding til 

on@mjosen.no eller sms til 95082464 innen 3. januar. 
 

PS! E-post med Allma-brukertilgang ble sendt de fleste i slutten av september. Skulle det 

være problemer knyttet til innlogging, kontakt Øystein Nerby. Brukerveiledning her: 

 
 

 Tilbud om praktiske kurs i serien «Aktivt Skogbruk» 2018 

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

gjennomføring av flere lokale kurs i serien Aktivt Skogbruk i løpet av 2018. Aktuelle 

kurstyper kan være ungskogpleie, bruk og stell av motorsaga etc.  – klikk på 

linken: http://www.skogkurs.no/kurs/ Det endelige kurstilbudet vil avhenge av interessen, 

men meld gjerne din interesse via e-post til skogbruksansvarlig nå: 

anders.jensen@alvdal.kommune.no, og husk at kurskostnader kan dekkes med skogfond. 

 

 Foryngelsesplikten: 

Vi minner om at alle skogeiere som tar ut virke fra egen skog er lovmessig forpliktet til å 

gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre gjenveksten/ ny foryngelse innen tre år etter 

hogst. Dette kan være markberedning i kombinasjon med ulike foryngelsesformer som 

naturlig foryngelse, såing eller planting. Alt dette er tiltak som kan finansieres med 

skogfond og 85 % skattefordel. Det gis dessuten offentlige tilskudd til denne typen tiltak, 

og tilskuddssatsen vil variere fra 40 -80 % avhengig av tiltaket. Ta kontakt med 

kommunen for nærmere informasjon. 

 

 Søknadsplikt for landbruks- og skogsbilveier: 

De fleste typer tiltak som omfatter nybygging, ombygging, masseuttak for landbruks- og 

skogsbilveier/ traktorveier er søknadspliktige. Dette er tiltak som har sin hovedbruk/ 

nytte knytta til primærnæring, og tillatelsen skal hjemles i Forskrift om planlegging og 

godkjenning av landbruksveier. Slike søknader er normalt ikke gebyrbelagt, men flere 

typer tiltak som utløser nytte for skogbruket har gode tilskuddsordninger og muligheter 

for bruk av skogfond. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon 
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http://www.allma.no/brukerveiledninger-allma-eiendom.4659332-141138.html
http://www.skogkurs.no/kurs/
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GI EN JULEGAVE TIL KJØRE- OG RIDEHALLEN OG BIDRA TIL Å SIKRE HELE 

STORSTEIGEN VGS SIN FRAMTID 

 

Nord-Østerdal hestesportsklubb med lokale ildsjeler har i hele 2017 kjempet på for å finne 

løsninger for tilgjengelig areal, økonomi og leieavtaler som kunne muliggjøre bygging av den 

mye omtalte kjøre- og ridehallen på Storsteigen vgs. Sammen med kommune, 

Opplysningsvesenets fond, Hedmark Fylkeskommune og mange andre gode krefter har det 

omsider lyktes å få alle biter på plass. For å sikre tilstrekkelig kapital som i neste omgang 

reduserer lånebehovet for kjøre- og rideklubben, er det imidlertid mulig å kjøpe seg en andel i 

hallen pålydende kr 1.000,-. Oppskriften på hvordan du gjør dette ser du nedenfor, og vi 

oppfordrer alle bedrifter og aktive i landbruksnæringen til å bidra. Et bidrag til hallen og fortsatt 

opprettholdelse av hestelinja ved Storsteigen, er også et bidrag som vil sikre den tradisjonelle 

landbruksutdanningen ved skolen, som vi alle nyter godt av. Årets julegavetips fra 

landbrukskontoret er dermed oversendt. 

 

SLIK GJØR DU: 

1. Enten betaler du inn kr 1.000,- (evt. valgfritt beløp) til kontonummer 1822.68.08562. 

Husk å merke innbetalingen med fullt navn og telefonnummer. 

2. Alternativt sender du en e-post til: ridehall@nordosterdalhestesportsklubb.no, og du vil 

da få tilsendt en faktura for bruk til innbetalingen. 

 Les ellers mer på: http://www.nordosterdalhestesportsklubb.no/  

 

ÅPNINGSTIDER OG STABEN INN I 2018  

Åpningstidene i romjula er nevnt på framsida, men blir kl. 10-14 alle de tre dagene 3-5. juledag. 

Videre fortsetter vi som i år med stengt kontor på formiddagene tirsdag og torsdag kl. 8-12, hvor 

tida prioriteres saksbehandling, interne møter osv. Ellers er vanlig åpningstid kl. 8.00-15.30.  

 

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

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

 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.scharer@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!   

 

GOD JUL OG GODT 

NYTT ÅR I 2018! 
 

 

Alvdal, 22. desember 2017 
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