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GJESTESPALTE – ORDFØRER JOHNNY HAGEN FØRSTEMANN UT 
Vi har i dette nyhetsbrevet valgt å starte opp med en egen gjestespalte, hvor vi ser for oss at alt fra 

ordførere, rådmenn, eller kjente/ukjente innen landbruksrådgivningen e.l. skal få spalteplass framover. 

Førstemann ut er ordfører Johnny Hagen i Alvdal, som lokalt for Alvdals del har jobbet fram et 

høringsutkast på det som vil bli kommunens første strategiske næringsplan, og hvor tiltaksplan for 

landbruk er innlemmet. Sammen med ordførerne i nabokommunene har også Hagen vært med å sikre 

at vi har operative skadefellingslag for rovdyr på plass igjen, og samtidig bidratt til at vi får på plass et 

prosjekt som vil kunne styrke og profesjonalisere disse jegernes kompetanse i fortsettelsen. Her er 

ordfører Johnny Hagens innspill og sommerhilsen: 

 

Landbruket – en viktig del av næringslivet vårt 
Alvdal kommune har i samarbeid med Rørosregionens Næringshage utarbeidet 

en strategisk næringsplan som nå er lagt ut for høring (høringsfrist 15.august). I 

planen er landbruk et selvsagt satsningsområde. Kommunen ønsker å løfte fram 

en strategi for satsing, optimisme og kunnskap som i sum kan utvikle 

gårdsbrukene på en bærekraftig og lønnsom måte.  

 

Landbruksnæringa er viktig og har stor betydning for vekst i andre næringer som 

underleverandører, tilleggsnæringer og reiseliv. Gjennom samarbeid og knoppskyting ønsker vi å 

utvikle og forsterke denne betydningen gjennom strategisk næringsplan.  

 

I løpet av senvinteren og våren har ordførerne i Tolga, Tynset, Folldal og Alvdal hatt kontakt 

med lokale beitelag og kommunale fellingslag. Manglende oppfølging av ulveforliket resulterte i 

at våre rovdyrsfellingslag la ned sine verv. Gjennom dialog mellom fellingslaga og ordførerne, 

fylkesmann og ordførerne kom man tilslutt fram til en midlertidig enighet. Det gjenstår fortsatt en 

del arbeid, men det som er viktigst akkurat nå er at fellingslaga våre er «oppe og går».  

 

Vi arbeider videre med et prosjekt i samarbeid med fylkesmannen, kalt «Profesjonalisering av 

rovdyrsfellingslaga», som i hovedsak tar sikte på utvidet samarbeid, styrke kompetanse og 

beredskap. Kommunestyret i Alvdal vedtok deltagelse i prosjektet i kommunestyresak 53/17 ved 

å bevilge kr. 30 000,-. Vårt håp er at vi, gjennom dette prosjektet, kan utvikle gode relasjoner 

mellom fylkesmann og våre rovdyrsfellingslag. Det er viktig, og gledelig er det at både Folldal, 

Tynset, Tolga, Os og Rendalen nå ser ut til å bli en del av dette prosjektarbeidet.  

 

Nord-Østerdalen har et levende landbruk med stor satsningsvilje blant gårdsbrukene – 

gårdbrukere med sterk gründerånd. Prosjektet «Levende landbruk» har hatt stor og bred 

oppslutning blant gårdbrukerne. Nye idèer, ny satsning og nye driftsbygninger er noen av mange 

effekter etter den tilbudte rådgivingen i prosjektet.  

 

Vi har også stor styrke i kompetansemiljøet på Storsteigen hvor de aller første gårdbrukerne nå 

har gjennomført og bestått fagskole og kan kalle seg «Agrotekniker» innen grovfôrbasert 

husdyrproduksjon». Jeg sender mine gratulasjoner til alle kandidatene. Gledelig er det også at kull 

2 er planlagt iverksatt med studenter fra Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, 

Rogaland, Vestfold, Oppland og Hedmark. Dette befester Storsteigen som et viktig 

kompetansesenter for landbruksnæringen. 

 

Nå håper vi på en sommer fri for rovviltskader på beitedyr og en litt forbedret utgave av 

sommeren. God sommer! 

Hilsen Johnny 



STATUS OMKRING ROVVILTFELLINGSLAG I KOMMUNENE VÅRE 

 

De kommunale fellingslagene i Alvdal og Tynset, samt i Tolga og Folldal la i vinter ned sine verv 

som en protest mot statsråd Vidar Helgesen og hans inngripen i rovdyrnemndenes vedtak knyttet 

til lisensjakt sist vinter.  

 

Etter dette pågikk det utover vinteren/våren omfattende møteaktivitet med både ledelsen i 

fellingslagene, samt opp mot miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Både 

administrasjonen og ordførernivået i de aktuelle kommunene har deltatt i denne dialogen.  

 

Inn mot beitesesongen kom en løsning på plass hvor det 

er bygd opp et felles lederteam i våre tre kommuner, og 

foruten noe utskifting på Tynset, er det i all hovedsak de 

samme mannskapene som fortsetter i Alvdal, Tolga og 

Folldal. Det er ellers lagd skjema for gjensidig 

nødvergemulighet for brukere/gjetere i beitelagene, samt 

at det er et skjema hvor vi har bedt beitelagene gi tillatelse 

til at kvalifiserte hundeekvipasjer kan benyttes ved 

skadefellingsforsøk.   

 

Samtidig har kommunene samlet seg om en prosjektskisse 

hvor det nå er klart at Alvdal, Tynset, Folldal, Tolga, 

Rendalen og Os alle går inn i et prosjekt for å satse på 

ytterligere styrking og profesjonalisering av de 

kommunale rovviltfellingslagene. I prosjektet plikter hver 

kommune å delta med kr 30.000,- i årlig støtte, mens det 

er lagt opp til at kommunenes samlede bidrag også kan 

tilføres prosjektrammen via miljøvernavdelingen v. 

Fylkesmannen i Hedmark. Vi avventer Fylkesmannens 

vedtak på prosjektsøknaden, men er kjent med at den både var ønsket og trolig vil behandles 

positivt selv om Klima- og Miljøverndepartementet trolig må medvirke i finansieringen.  

 

 

SNO – ROVVILTKONTAKTER 2017 

SNO har et landsdekkende nettverk av 12 regionalt rovviltansvarlige. Over 200 kontaktpersoner 

rundt om i landet bidrar til å dokumentere skader på husdyr og tamrein som er forvoldt av rovvilt. 

Mange av disse utfører bestandsregistreringer av rovvilt.  

For Hedmark er følgende overordnet rovviltansvarlig: Stein Arne Brendryen tlf. 482 59 027, 

mens rovviltmeadarbeider er Eivind Faldet tlf. 915 32 128, begge med kontorsted i Folldal. 

Følgende er rovviltkontakter med antydet ansvarsområde i parantes:  

 Svein Erik Bjørke - tlf. 970 41 796 (Rendalen) 

 Sigrid Ekran - 458 08 477 (Tynset/Alvdal) 

 Jon Horten - 900 92 824 (Tolga/Os) 

 Egil Rune Slåen - 913 96 360 (Folldal/Alvdal) 

 Ingebrikt Storli – 977 06 936 (Kvikne) 

   

Se mer her: http://www.naturoppsyn.no/rovviltkontakter/  

http://www.naturoppsyn.no/rovviltkontakter/


GJERDEHOLD – PLIKTER OG REGLER TIL Å RYDDE I 

BEITELANDSKAPET 
 

Nedfalte/defekte gjerder er ofte lite synlige i terrenget og 

representerer en særlig risiko for skade både på dyr og 

mennesker. Det finnes mange eksempel på at dyr har blitt 

påført store lidelser på grunn av gjerder som ikke er holdt 

vedlike. Elektriske gjerder som er forlatt uten å koble til 

strøm, utgjør også en økende fare, spesielt de moderne, 

rutete el-gjerdene for sau som det brukes stadig mer av 

både i næringa og blant fritidsbebyggelsen. Her har vi de 

siste årene sett flere tilfeller av sau som har vikla seg inn i slike gjerder og sultet i hjel. 

 

LANDBRUKSKONTORET OPPFORDRER ALLE BRUKERE PÅ DET STERKESTE OM Å 

FJERNE GJERDER SOM ER UTEN FUNKSJON ELLER DEFEKTE, SLIK AT 

DYRETRAGEDIER UNNGÅS. PIGGTRÅDGJERDER OG STRØMGJERDER UTEN 

HYPPIG TILSYN ER ULOVLIG OG TIL FARE FOR DYRA!  

 

LOVVERKET 

Dyrevelferdslovens § 15, 2.ledd kommer til anvendelse slik at den som 

er ansvarlig for gjerdet må føre nødvendig tilsyn og gjennomføre 

nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for 

unødige påkjenninger og belastninger for dyr. Reglene gjelder ikke 

bare ens egne dyr, men alle dyr som ferdes i området. 

Den gamle gjerdeloven av 5.mai 1961 § 5 understreker plikten gjerdeholder har: 

” Når grannegjerda ikkje vert halde oppe lenger, skal grannane taka bort gjerde eller 

gjerderester som kan vera farlege for folk eller husdyr.” 

Overtredelser vil kunne bli møtt med overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff. 

Vanlig gjerdehold utenfor offentlig veg og jernbane er regulert av gjerdeloven. Tidligere inngåtte 

avtaler om gjerdehold går foran bestemmelsene i lov om grannegjerde. Gjerde skal være slik 

utformet at det ikke er til fare for folk eller husdyr. Gjerde kan ikke «legges ned» uten videre. Når 

gjerde ikke blir holdt oppe, skal farlig gjerde fjernes. I en overgangsperiode vil gamle gjerder med 

piggtråd måtte vedlikeholdes, men det skal ikke skiftes ut med ny piggtråd. Gjerding med ny 

piggtråd er forbudt etter 2009!!! 

 

Er det farlig gjerde, og gjerdeholdet blir neglisjert etter at det er dokumentert at gjerdeeier er 

gjort oppmerksom på sitt ansvar, vil Mattilsynet kunne gripe inn. Mattilsynet vil også gi pålegg 

om å fjerne piggtråd der ulovlig bruk blir avdekket i forbindelse med ordinært tilsyn.  

Bruk av piggtråd har ikke vært registreringspliktig, og Mattilsynet har derfor ingen oversikt over 

hvor ulovlig piggtråd måtte befinne seg. De vil derfor være avhengig av å få bekymringsmeldinger 

for å kunne avklare hvor gjerdet befinner seg, om bruken er ulovlig og hvem som eventuelt skal 

være adressaten til pålegget om å fjerne gjerdet. Bekymringsmelding kan anonymt sendes 

Mattilsynet på skjema via nettsiden: http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/ 

http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/


AVLØSERTILSKUDD TIL FERIE/FRITID - KRAV TIL DOKUMENTASJON 
 

Tidligere har det bare vært fjøsavløsning med bonden selv, avløserlag m.v. som har gitt grunnlag 

for refusjon av avløserutgifter. De siste årene har det vært åpnet for å legge også utgifter til annen 

avløsing enn den tradisjonelle husdyravløsningen til grunn for refusjon av utgifter til ferie- og 

fritidsavløsning. Dette innebærer at også innleid hjelp til andre deler av jordbruksdrifta nå kan 

legges til grunn for søknaden. 

 

Det det er åpnet for godkjenning av er arbeidsoppgaver som det er vanlig at gardbrukeren sjøl 

utfører, som for eksempel slått, rundballepressing, saueklipping, klauvskjæring, mindre 

snekkerarbeider, frakt av dyr, med videre. Tjenester som bonden IKKE vil få godkjent i 

forbindelse med avløsertilskuddet er oppgaver han/hun normalt ikke er i stand til å utføre som 

f.eks. veterinære tjenester, rørlegger, elektriker, regnskapsføring, husdyrkontroll eller service på 

maskinpark. 

 

Begrepet avløsning gjelder bare selve tjenesten, altså utgifter knyttet til personen som utfører 

arbeidet. Det er bare personellkostnadene eks. mva som gir grunnlag for avløsertilskudd, mens 

utgifter til leie av traktor og maskiner ikke kan tas med.  

 

Det er verdt å merke seg at ved innleid entreprenør til f.eks. rundballing, pløying, slått, 

gjødselspredning m.m. derfor må framgå tydelig av fakturaen hvor mye av kostnaden som gjelder 

persontimer, og hvor mye som gjelder maskinkostnader, plast m.v. Det er viktig at 

entreprenøren får beskjed om dette når vedkommende får oppdraget, slik at han vet 

hvordan fakturaen må utformes. Dersom dokumentasjonen ikke oppfyller kravene som er 

satt, har du ikke rett på å få avløsertilskudd. 

 

Fra 2015 ble det åpnet for kjøp av avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag. Det betyr at 

utgifter til arbeidsoppgaver som er utført av andre foretak/ selvstendig næringsdrivende også gir 

grunnlag for utbetaling av avløsertilskudd.  

 

 

DRENERINGSTILSKUDD – DOBLEDE SATSER NASJONALT 
 

Fra 1. juli er satsene for dreneringstilskudd doblet. 

Dette gjøres for å stimulere til økt 

dreneringsinnsats for å nå nasjonale mål om økt 

matproduksjon, samtidig som det er en viktig 

tilpasning til et endret klima med mer nedbør, heter 

det i et nyhetsbrev fra Fylkesmannen i Hedmark. 

 

Satsene er altså økt til kr 2.000,- per dekar for 

systematisk grøfting, profilering og omgraving av 

myr og til kr 30,- per løpemeter begrenset oppad til 

kr 2.000,- per dekar for usystematisk grøfting. 
 (Foto: Karoline Finstad Vold, FM Hedmark) 

 

– Satsøkningen ble vedtatt i årets jordbruksavtale etter flere års påtrykk fra blant andre 

Fylkesmannen i Hedmark. Det er stort behov for mer drenering dersom vi skal nå fastsatte 



nasjonale mål om økt matproduksjon. God drenering av jorda er en forutsetning for stor avling av 

god kvalitet. God drenering av jorda er også viktig for å redusere tapet av næringsstoffer til vann 

og redusere tapet av klimagasser til luft, skiver Fylkesmannens landbruksavdeling i nyhetsbrevet. 

 

De nye satsene er gjort gjeldende fra 1. juli 2017. For å få raskest mulig effekt av satsøkningen 

har Landbruksdirektoratet vedtatt følgende overgangsordning: 

 

1. For søknader som kommunen har mottatt, men ikke behandlet innvilger kommunen 

tilskudd etter nye satser på innsendt søknad. 

2. For søknader som er innvilget, arbeidet ikke påbegynt og innvilgningen er innenfor gitt 

arbeidsfrist, kan søkeren trekke innvilget søknad og søke på nytt. De som søker på nytt 

må bruke søknadsskjemaet "LDIR-443 Søknad om tilskudd til drenering" med nye satser.  

Fra 2016 ble det også stilt krav om at søknaden inneholder kostnadsoverslag. Vi anbefaler 

at søkeren benytter skjemaene "LDIR-444 Plan for drenering" og "LDIR-445 

Miljøvurdering av drenering" for å få med nødvendige opplysninger. Det stilles nå krav 

om at søkeren sender inn detaljert kart som viser faktisk plassering av grøfter og andre 

dreneringstiltak før utbetaling av tilskuddet. 

Oppdatert forskrift og oppdaterte søknadsskjemaer finnes i linkene. 

 

 

 

DRENERINGSTILSKUDD I TYNSET  
Tynset kommunestyre vedtok i sak 119/16: Virksomhetsplan med økonomiplan 2017 – 2020 og 

årsplan 2017 å avsette kr 100 000 av næringsfondet til grøfting i landbruket. Litt parallelt med at 

de endelige føringene i jordbruksoppgjøret ble lagt, som altså har gitt doblet tilskuddssats for 

dreneringstiltak, fulgte kommunestyret opp sitt avsetningsvedtak i sak 56/17 og vedtok 

Retningslinjer for dreneringstilskudd fra Tynset kommunes næringsfond.  

 

Ut fra de endrede statlige tilskuddssatsene ser vi nå at det for enkelte av tiltakene blir naturlig å 

revidere de vedtatte kommunale retningslinjene i Tynset, og vi avventer derfor disse til de er 

behandlet på nytt fra politisk nivå.  

 

 

 

IBU-MIDLER TIL TRADISJONELT 

LANDBRUK – MELD FRA TIL 

LANDBRUKSKONTORET SNAREST OG FØR 

17. JULI!   
 

Landbruksforvaltningen i kommunen minner om fristen for andre søknadsrunde for 

investeringsvirkemidler (IBU-midler) til tradisjonelt landbruk i 2017. Kommunens frist for å 

oversende søknad om tilskudd og lån til Innovasjon Norge er 1. september, og i denne andre 

søknadsrunden for skal resterende investeringsvirkemidler for 2017 fordeles, dvs. 15-20 % av den 

årlige tildelingen. Hoveddelen av midlene ble fordelt på søknadsomgangen 1. februar. 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema


Bønder i Tynset og Alvdal som har planer om å fremme IBU-søknad nå i runde 2, må 

kontakte landbrukskontoret så fort som mulig og seinest mandag 17. juli 2017.  

 

IBU-søknaden er elektronisk, følg linken: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/trad-landbruk/ Til søknaden skal 

følgende elektroniske vedlegg være med: 

 

 Egen beskrivelse av utbyggingsplanene 

 Fullstendig driftsplan m/kommentarer fra planlegger 

 Byggetegninger 

 Kostnadsoverslag utarbeidet av kompetente planleggere eller som tilbud fra entreprenør 

 Sjølangivelser og næringsoppgaver for de siste 2 år 

 Finansieringsbekreftelse fra bank 

 

Siste frist for å sende inn komplett søknad til oss settes til fredag 11. august. Tiden etter dette – 

fram til 1. september, trenger landbrukskontoret til å gjennomgå og uttale seg om de ulike 

søknadene før de oversendes til Innovasjon Norge.  

 

Spørsmål rettes til Ylva Sneltvedt, tlf. 62 48 91 34 / 419 31 176, eller på E-post : 

ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no 

 

 

 

HUSDYRREGISTERET OG SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD  

For storfebesetninger blir søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning 

ved ferie og fritid kontrollert opp mot de registreringer som foretaket har i Husdyrregisteret.  

 

Kommunen erfarer at stadig flere bruker registeret som grunnlag for søknad om 

produksjonstilskudd, og uten at det foretas fysisk telling av dyra. Mange av dere brukere har 

imidlertid et etterslep når det gjelder oppdatering av Husdyrregisteret. Resultatet blir da at unødig 

mange søknader må sjekkes ut, og som eksempel var det for søknadsomgangen nå i mai 2017 

hele 64 av totalt 185 i Alvdal og Tynset som hadde avvik i søknadsdata, sammenliknet med 

opplysningene i registeret. Dette gir merarbeid for både oss og dere, og bør være en 

overkommelig rutineforbedring å ta tak i for de det gjelder    

 

Husdyrregisteret er ikke kommunens ansvar, men dersom det er avvik mellom register og søknad, 

må kommunen sjekke ut hva som er riktige søknadsdata. Dersom det viser seg at søknadsdata er 

feil, står foretaket i fare for å få avkorting i tilskuddet. Husk derfor at dine data i Husdyrregisteret 

er oppdatert til enhver tid, men spesielt ved telledato som neste gang er 01.10.17. Dette er til stor 

hjelp både for deg sin søker og for forvaltningen.  

 

Se ellers Mattilsynets sider om rapportering til Husdyrregisteret her: 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produ

ksjonsdyr/rapportering_til_husdyrregisteret__storfe.4942  

 

 

 

 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/trad-landbruk/
mailto:ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/rapportering_til_husdyrregisteret__storfe.4942
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/merking_og_registrering_av_produksjonsdyr/rapportering_til_husdyrregisteret__storfe.4942


PRODUKSJONSTILSKUDD OG DRIVEPLIKT – KONTROLL AV AREALER  

 

I løpet av sensommer og høst 2017 vil landbrukskontoret legge noe om på praksisen i forhold til 

tidligere år når det gjelder vår kontroll av drift av jordbruksarealer. Søknadsfrist for 

produksjonstilskudd er som dere sikkert er kjent med satt til 1. oktober, med mulighet for å endre 

innsendt søknad inntil 14 dager etter fristen. Når fristen nå legges såpass seint på høsten, kan det 

by på problemer med hensyn på arealkontroll, og vi må endre praksisen vår for å etterleve plikten 

vi har for å påse at jordbruksarealene i kommunene våre drives godt. 

 

Landbrukskontoret ønsker derfor å gjennomføre en mer generell kontroll av om 

jordbruksarealer blir høstet tilstrekkelig til å være berettiget areal- og 

kulturlandskapstilskudd. Dette vil foregå ved at vi sjekker større områder om gangen, og 

kartlegger eventuelle uhøstede/udrevne arealer. Dersom kontrollene våre avdekker at det 

søkes tilskudd på arealer som ikke er høstet/tilstrekkelig beitet vil dette kunne føre til 

avkorting i tilskuddet. Dette som informasjon! 

 

 

KURS I VARME ARBEIDER  
Som de fleste av dere sikkert kjenner til, så skal nå 

gårdbrukeren også ha sertifikat for varme arbeider, 

hvis det utføres varmt arbeid i et miljø hvor en brann 

kan oppstå. Dette ligger som et krav fra forsikringsselskapene, og gir også avvik hos KSL.  

 

NLR Innlandet tilbyr nå kurs i «Varme arbeider» på Alvdal og har satt av datoen mandag 

18.september, med kursvarighet fra kl. 09 til senest kl. 16.30. Eksakt kurssted er Alvdal 

Innkjøslag på industriområdet på Plassen. Vi sørger for mat og drikke.  

 

Kurspris for medlemmer i NLR er kr 1800,-, som dekker alt. For ikke-medlemmer i NLR er 

prisen kr. 2300,-. For at vi skal kunne gjennomføre kurset trenger vi minst 10 påmeldte, innen 4 

september. Påmelding er bindende. Meld deg på enten på NLR sin hjemmeside, på e-post til 

undertegnede, eller på telefon eller melding til: Tore Jevnaker, tlf. 46862915/ 

tore.jevnaker@nlr.no 

 

 

HANDLINGSPLAN LANDBRUK I ALVDAL INNLEMMES NÅ I NY STRATEGISK 

NÆRINGSPLAN FOR ALVDAL. PLANDOKUMENTET HAR HØRINGSFRIST 15/8!  
 

Kommunestyret vedtok i sitt siste møet før sommeren å sende utkast til ny strategisk næringsplan 

for Alvdal ut på høring. Handlingsplanen for landbruk i Alvdal, som det ble iverksatt regulering 

av i vinter, er også innlemmet i næringsplanen.  

 

Selv om det ikke er heldig med høringsfrister midt i sommerferien, håper vi mange av dere der ute 

tar dere tid til å lese planutkastet, ta kontakt med oss om det er spørsmål, og selvsagt respondere 

med høringsuttalelser dersom det er punkter dere vil gi innspill på. Nødvendige plandokumenter 

er både tilgjengelige via kommunens servicekontor, samt at de kan lastes ned via denne lenken: 

http://www.alvdal.kommune.no/19816.Horing-Naringsplan-for-Alvdal-kommune.html  

mailto:tore.jevnaker@nlr.no
http://www.alvdal.kommune.no/19816.Horing-Naringsplan-for-Alvdal-kommune.html
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ØKTE BEVILGNINGER TIL SKOGSBILVEGER 
Landbruksdirektoratet har nylig fordelt 12 millioner kroner  

ekstra tilskudd til skogsveger. Av dette fikk Hedmark 2  

millioner kroner, eller snaut 17 %. I sum har Hedmark dermed  

fått tildelt ei tilskuddsramme til veg på 13 millioner kroner i  

2017. Det er 10 % av det som er tilgjengelig. Andelen som  

Hedmark tildeles har økt de siste årene, og tilskuddet er en  

viktig del av finansieringen av bygging/ombygging av  

skogsbilveg.          (Foto: Tore Holaker)

              

Hedmark gjennomførte en tilstandsregistrering av skogsbilvegene i 2015, og denne viste at det er 

store behov for ombygging av skogsbilvegnettet. Rapporten viser også at vedlikeholdsbehovet er 

stort. - De økonomiske rammene for å gjøre noe med 

skogsvegene er gode nå, så enda flere burde benytte de 

mulighetene som vi har for tida, skriver Fylkesmannen i 

Hedmark på sine nettsider. Ta kontakt ved spørsmål!  

 

Til høyre vises kakediagrammet som synliggjør tilstanden på 

skogsbilvegnettet ut fra kartleggingene i 2015: 

 

 

 

 

FAGDAG OM SETRING OG UTMARKSBRUK 

 

Søndag 30.juli blir det seterdag med muligheter for både faglig oppdatering, kultur og selvsagt 

setermat, når seterbrukets framtid settes i fokus på Aasgårdsvollen i Vingelen. TINE ved Ingunn 

Hasle vil ta for seg økonomi og muligheter rundt levering av mjølk fra setra, mens geitebonde 

Ellen Marie Tangen fra Sollia forteller om sitt seterliv.  

 

Tolgas landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen vil så lede en liten paneldebatt hvor AP-politiker Nils 

Kristen Sandtrøen, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag Ann Merethe Furuberg fylkesleder i 

Hedmark bondelag, Erling Aas-Eng medvirker.  

 

Dagen er åpen for alle med engasjement for seterlivet  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Skogsveg-og-drift/Skogsbilvegstandarden-i-Hedmark/


KRISEBISTAND – ET NYTT TILBUD 

FRA NLR INNLANDET 

Når kriser oppstår eller belastningen blir for stor i livet til en bonde kan det lett bli vanskelig. Da 

kan det være godt å få hjelp utenfra, og det er dette som Norsk landbruksrådgivning avd. 

Innlandet ønsker å sette fokus på med det nyetablerte tilbud de har kalt «krisebistand».  

Branner og ulykker i landbruket, nær familie eller ovenfor buskapen, kan være ei tung bør å bære. 

Da er det behov for hjelp og råd til å komme videre.  NLR Innlandet ønsker at brukerne da tar 

kontakt. – Ikke vent med å søke hjelp. Du er ikke alene om å ha det vanskelig. Det er ingen skam 

å be om hjelp, men det kan være avgjørende for flere enn deg at du gjør det, sier de på sin 

nettside, og fortsetter med: - Det å bry seg om må ikke forveksles med å bry seg med. Kjenner du 

noen som har det vanskelig, så ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Ta kontakt og spør 

ganske enkelt; Hvordan har du det, egentlig? Er du i tvil, spør noen om råd, men ikke utsett det. 

Kan ikke du hjelpe, kan kanskje andre. Du kan være den som tar initiativet og formidler den 

viktige hjelpen, oppfordrer NLR Innlandet.  

Vi på landbrukskontoret bidrar mer enn gjerne med å spre NLR’s tilbud, og oppfordrer også folk 

om ta kontakt med oss dersom det er noe dere vil ta opp, enten det gjelder eget gårdsbruk og 

utfordringer i hverdagen, eller dere kjenner til en nabobruker/-familie som kanskje trenger noen å 

prate med. Mye handler om det som NLR Innlandet her tar opp, nemlig å prate med – ikke bare 

prate om!  

Mer om NLR Innlandets tilbud finner dere på: https://innlandet.nlr.no/krisebistand  

 

STABEN 

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 SOMMER FRA LANDBRUKSKONTORET! 

 

 
 

Alvdal, 7. juli 2017 
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