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EN SOMMER OG HØST UTENFOR NORMALEN  
Landbrukskontoret har – i likhet med dere brukere, opplevd sommeren som særdeles spesiell. 

Kontoret har grunnet permisjoner og endringer i staben vært noe underbemannet hittil i 2018, 

men fra 1.november er vi igjen fulltallig.  

 

Vi sa i fjor sommer ja til et vertskommuneansvar for det interkommunale rovviltfellingslaget og 

prosjekt tilknyttet disse. Viktig arbeid for all del, men med de voldsomme rovviltskadene/-tapene 

har vi på enheten brukt rundt 450 timer inneværende år på rovdyrsituasjonen. Dette har tidvis 

gått ut over andre saksområder. Observasjon av rovdyr fra 26. april og helt ut beitesesongen, har 

utgjort en tøff belastning for svært mange brukere i de mest utsatte områdene i Rendalen, Tolga 

og Tynset. Mer enn 400 dyr er funnet drept eller så hardt skadde at de er blitt avlivet, og det 

totale tapstallet er trolig på minst det doble av dette. Det tærer på alle involverte!  

 

Tørkesommeren med til dels betydelige avlingsskader for mange, ble også en utfordring, men 

heldigvis kom nedbøren tidsnok til å muliggjøre en brukbar andreslått og dels hos noen også en 

tredje slått sent på høsten. Se for øvrig lenger ut i nyhetsbrevet vedr. avlingsskade og fristen.  

 

Når vi nå er kommet til oktober er det utvilsomt spenning for den nært forestående NATO-

øvelsen, og hva den vil bringe. «Trident Juncture» omtales daglig i media og både media og 

andre nettsider har mye informasjon om øvelsen og det planlagte hendelsesforløpet. Vi har lagd 

litt info her i nyhetsbrevet for hva landbruksnæringen bør tenke på.   

 

AVLINGSSKADE  
Flere var tidlig i kontakt vedrørende reduserte avlinger på førsteslåtten. For noen ble det mer 

krise enn for andre, men de aller fleste hadde nok et redusert grovfôrkvantum på førsteslåtten. 

Resultatet etter andre- og delvis tredjeslått jevnet nok ut situasjonen en del, men for de som har 

slike tap at avlingsskadeerstatning er aktuelt – ta kontakt med oss. Det kan gis erstatning for 

avlingssvikt når avlingssvikten er større enn 30 % av foretakets gjennomsnittsproduksjon i 

aktuelle vekstgruppe. Som gjennomsnittsavling for grovfôr legges til grunn fastsatt normalavling 

for regionen.  

 

Det kan søkes elektronisk ved å gå inn på Altinn. Gå deretter på skjemaoversikt  tilskudd, 

støtte og erstatning  erstatning  erstatningsordningene i landbruket. Det er også mulig å 

levere søknad på papir – ta kontakt med landbrukskontoret! For grovfôr skal søkeren måle opp 

fôrlageret. Egenprodusert fôr av årets avling spesifiseres, det samme med eventuelt innkjøpt 

grovfôr eller overliggende fra 2017. Antall beitedyr og beitedager på dyrkajord skal oppgis i 

søknaden. Det ideelle tidspunktet for oppmåling av fôr og utregning av beitedager er når dyra 

settes inn og blir fôret av årets grovfôravling. Kornprodusenter kan søke når årets avling er solgt 

og dokumentert med oppgjørsbrev. For grovfôr kan det også søkes om inntil 70 % 

forskuddsutbetaling. Det må da oppgis forventet avling av det som høstes etter 

søknadstidspunktet.  

 

Caspar er den av oss som lengst har hatt ordningen med avlingsskadesaker, men også Randi og 

Marte Sofie kan hjelpe til – se kontaktinfo bakerst i nyhetsbrevet! NB! Søknad må uansett 

leveres innen fristen 31. oktober 2018.  

 

Link til alt om avlingsskade og søknad finner dere her i lenken nedenfor: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt


ENDRINGER I GÅRDSKART 2018 
Etter at vi fikk gårdskart-løsningen i 2009, har det ikke vært kjørt noen systematisk oppdatering 

av datagrunnlaget for kartene før nå. I 2018 har vi imidlertid hatt et såkalt periodisk ajourhold 

basert på flyfoto, og samkjørt landbruksregister og gårdskart med nye opplysninger i 

matrikkelen. 

 

Dette har ført til at det på en del eiendommer i hele Nord-Østerdalen er gjort noen endringer 

blant annet i markslag. Noen endringer er utført automatisk av NIBIO som kartansvarlig med 

bakgrunn i nye flyfoto, mens andre er basert på befaringer og vurderinger vi har gjort ved 

landbrukskontoret. De største endringene gjelder antakelig gamle innmarksbeiter, som i større 

eller mindre grad har gått ut av bruk, og som nå er gjengrodd med skog. Da er markslaget for 

dette arealet endret fra innmarksbeite til skog. Det er ellers en del arealer som er justert noe, slik 

at kartet samsvarer bedre med dagens tilstand på arealet. Ved kommende PT-søknad – sjekk 

derfor alle dine kartdata, både på eid og leid areal, for noen små avvik opp eller ned kan 

forekomme, og det er uansett nyttig å ha oversikt i kartet. Skulle det være arealer du ikke får opp 

i kartet – ta kontakt med oss! 

 

Når det gjelder NIBIO’s bestemmelse av markslag er det alltid arealets TILSTAND – IKKE 

BRUKEN, som er bestemmende for hvilken kategori det plasseres i. Dette kan ofte være litt 

forvirrende i forbindelse med bestemmelse av innmarksbeite. Selv om et areal blir brukt til beite, 

kan det fortsatt være riktig at det skal stå som fulldyrket areal i kartet – dersom arealets tilstand 

tilsier at det kan høstes maskinelt, og at det har tilstrekkelig pløyedybde. Dette som informasjon i 

forhold til søknadsomgangen for produksjons- og avløsertilskudd. 

 

PRODUKSJONS- OG AVLØSERTILSKUDD – FRIST 15.OKTOBER  
Frister er her straks for å søke på del 2 for produksjonstilskudd i jordbruket, samt tilskudd til 

avløsning ved ferie og fritid. Søknadsfristen er 15. oktober, mens telledato var 1. oktober.   

 

Det dere nå skal søke på er:  

 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018  

 husdyrtilskudd  

 tilskudd til økologisk areal og husdyr  

 tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser  

 areal- og kulturlandskapstilskudd 

 tilskudd til dyr på beite 

 tilskudd til dyr på utmarksbeite 

 driftstilskudd til melkeproduksjon 

 driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

 I tillegg registrere dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal 

 

Storfeholdere – sjekk at husdyrregisteret stemmer med antall dyr som faktisk er i besetningen 

pr. 1. oktober. Alle søknader blir sjekket maskinelt opp mot registeret, og kommunen får liste 

over alle avvik. Dersom det søkes om tilskudd til flere dyr enn det riktige, må kommunen 

korrigere søknaden og vurdere å legge inn avkorting (trekk). 

 



Det finnes ikke muligheter til å levere inn søknad etter at søknadsfristen har gått ut, 

søknadsfristen er absolutt! Dispensasjon fra søknadsfristen kan kun gis i helt spesielle 

tilfeller, og det er fylkesmannen som ev. gir dispensasjon.  

 

Husk også at 10. januar er fristen for å etterregistrere utgifter/opplysninger du får etter 16.oktober 

til 31.desember. Etterregistreringsfristen gjelder for avløserutgifter og dyr som er sanket fra 

utmarksbeite. Erfaringen etter 2017-omgangen var at mange glemte å etter-registrere 

avløserutgiftene de hadde hatt siste del av året. Husk det i år! 

 

Tilskuddet for søknadsåret 2018 (etter søknadene pr. mars 2018 og oktober 2018) utbetales i 

februar 2019.  

 

Vær tidlig ute med å søke – og bruk Gårdskart! 

Før du søker arealtilskudd - sjekk at arealet ligger i gårdskart: https://gardskart.nibio.no/ Det er 

kun areal som er godkjent i gårdskart som kan registreres i søknaden. I år har vi som nevnt hatt 

en runde med oppdatering av gårdskartene ut fra flyfoto, endringer i matrikkel m.v., og det er 

derfor en del eiendommer som har fått endret sitt areal i kartet. Ta kontakt med 

landbrukskontoret, dersom du har spørsmål til dette! 

 

Vi anbefaler at du ikke venter til søknadsdatoen 15.oktober med å søke, og trenger du 

veiledning, ta kontakt med landbrukskontoret – helst før helga! Ta gjerne kontakt før du 

kommer! 

 

Retting av søknadsdata 

Dersom du har levert søknaden innen fristen, har du mulighet til å endre opplysningene i 

søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, uten å få trekk. For søknadsfristen 15. 

oktober, kan du endre søknadsopplysningene fram til 29. oktober. 

 

Orientering vedr. endrede husdyrsatser  

Etter tilleggsforhandlinger har partene i jordbruksoppgjøret bestemt at foretak i de områdene som 

er hardest rammet av tørken skal tilgodeses med utbetaling av ekstra husdyrtilskudd. Hele 

Hedmark inngår i denne ordningen, og utbetalingen blir beregnet ut fra antall dyr i søknad om 

produksjonstilskudd pr. mars 2018. Hvilke dyreslag som gir grunnlag for tilskuddet, og hvilke 

satser som gjelder framgår av tabellen: 

Dyreslag                                              Sats kr/dyr                                                 

Melkekyr 1 290 

Ammekyr 860 

Andre storfe og hest 430 

Sau, geit og hjort 130 

 

FRIST – SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 
På grunn av den ekstraordinære situasjonen med tørke i flere deler av landet, ga Landbruks- og 

matdepartementet som dere sikkert har fått med dere en utsettelse av fristen for å spre 

husdyrgjødsel på eng uten nedmolding til 1. oktober for 2018, mot normalt 1. september. Ved 

spredning av husdyrgjødsel fram mot 1. november er det et krav at gjødsla moldes ned, senest 

innen 18 timer etter begynt spredning. Det er fortsatt krav om at det ikke skal spres gjødsel på 

snødekket eller frossen mark. For mer informasjon: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsettelse-av-fristen-for-a-spre-husdyrgjodsel/id2609665/  

https://gardskart.nibio.no/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utsettelse-av-fristen-for-a-spre-husdyrgjodsel/id2609665/


HUSK JORDPRØVER 
Har du jordprøver eldre enn 8 år? Ta nye nå i høst før telen kommer! Alle foretak som søker 

produksjonstilskudd i jordbruket skal utarbeide årlig gjødslingsplan. Formålet med 

gjødslingsplanlegging er å utnytte næringsstoffene i gjødsla på best mulig måte for å gi gode 

avlinger, samt begrense forurensing. Dersom foretak som søker produksjonstilskudd ikke har 

gjødslingsplan skal tilskuddet avkortes, jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 

jordbruket § 11. Foretak som ikke har godkjent gjødslingsplan får ikke regionalt miljøtilskudd. 

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 andre leieår  

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

 

PS! Landbrukskontoret har jordprøvebor for utlån, skjema og jordprøveesker så du selv kan ta 

prøvene, men ellers er Norsk landbruksrådgivning på Landbrukets hus på Tynset også 

behjelpelige. Ta kontakt om du trenger råd, eller lån av utstyr!  

 

 

NYHETER FOR SKOGBRUKET 

Offentlige tilskudd til skogkulturinvesteringer i 2018: 

Det gis offentlig tilskudd til flere typer 

skogkulturinvesteringer, og dette gjelder markberedning, 

planting/ såing og ungskogpleie. Tilskuddssatsen 

varierer for de ulike typer tiltak, og utgjør fra   40 -80 % 

av kostnaden eks. MVA. Alle krav om bruk av skogfond 

skal meldes til kommunen på eget skjema LDIR 909 

eller føres elektronisk via «Altinn» på skogfond.no. Frist 

for levering av krav til kommunen er 15. november 

2018.  Aktuelle skjema og linker finner du på 

kommunens hjemmeside sammen med utfyllende 

informasjon. 

 

Søknadsplikt for landbruks- og skogsbilveier: 

De fleste typer tiltak som omfatter nybygging, ombygging og masseuttak der formålet gjelder 

landbruks- og skogsbilveier eller traktorveier er søknadspliktige. Dette er tiltak knytta til veier 

der primærnæring utgjør hovedformålet, og tillatelsen skal hjemles i egen Forskrift om 

planlegging og godkjenning av landbruksveier. Dette er søknader som normalt ikke er 

gebyrbelagt, og tiltak som er til nytte for skogbruket kan utløse offentlig tilskudd og muligheter 

for bruk av skogfond. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon. 

 

OMLEGGINGSTILSKUDD ØKOLOGISK MJØLK 

Rørosmeieriet har fra 2018 innført et tilskudd på kr 0,20 pr liter mjølk som legges om fra 

konvensjonell til økologisk i Rørostraktene. Søknad om dette gjøres ved å sende kopi av avtale 

om omlegging til Rørosmeieriet. 

 



INNMARKSBEITE – HVA ER DET?  
I forbindelse med gårdskart og blant annet søknader om produksjonstilskudd og regionalt 

miljøtilskudd, dukker begrepet «innmarksbeite» opp. Det er kommunen som avgjør om et areal 

oppfyller kriteriene for innmarksbeite eller ikke, og som legger dette inn i kart. Men hva ligger 

egentlig i begrepet? 

 

Når det gjelder kategorien innmarksbeite i vår sammenheng, er dette pr. definisjon 

jordbruksareal som kan brukes til beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Et 

innmarksbeite skal ha gras og urter med god fôrverdi som dyra selv høster ved beiting. I tillegg 

skal det ha et tydelig kulturpreg. Kulturpreg innebærer at arealet skal ha grasrik og engliknende 

vegetasjon. Arealet kan ha glissen tresetting der trærne er oppkvistet. På hogstarealer skal kratt 

og hogstavfall være fjernet slik at arealet er godt tilgjengelig for beitedyr før det kan godkjennes 

som innmarksbeite. 

 

Det er arealtilstand, ikke arealbruk som avgjør om et areal er innmarksbeite eller ikke. Det 

betyr for eksempel at et areal fremdeles skal klassifiseres som fulldyrka jord selv om det er i bruk 

som beite. Et annet eksempel kan være et areal hvor skogen er hogd ned, det er satt opp gjerde 

og hvor det går beitedyr. Dette sistnevnte arealet skal ikke klassifiseres som innmarksbeite før 

det tilfredsstiller kravene til kulturpreg og minst 50% dekke av kulturgrasarter og beitetålende 

urter. 

 

Med kulturgras mener vi arter som blir fremma av avbiting, tråkk og gjødsling. Eksempel på 

slike arter er engkvein, rapparter og sølvbunke. Grasarter som smyle, finnskjegg og blåtopp 

vurderes ikke som kulturgras, selv om dyra beiter disse artene, er de for utmarks-beitearter å 

regne. Eksempel på beitetålende urter er hvitkløver, ryllik og løvetann. 

 

I sommer og høst har kommunen befart mange arealer i våre kommuner for å sjekke ut arealer 

som ut fra flyfoto fra 2016 og 2017 framstår som usikre. Det viser seg at særlig mange gamle 

innmarksbeiter nå er så gjengrodd at de er mer skog enn innmarksbeite. I disse tilfellene har 

kommunen nå derfor oppdatert gårdskart, slik at kartet stemmer bedre med virkeligheten. 

Sjekk derfor gårdkartet over de arealene foretaket ditt disponerer, i tilfellet vi har gjort endringer 

som angår deg. Ellers gjelder det at endringer som skjer i terrenget skal synliggjøres i kartet slik 

at det gir et riktig bilde av de faktiske forholda. Ved feil i kartene er det alltid kommunen som 

skal kontaktes. Skulle du ha spørsmål enten til det vi har gjort eller til noe som skal rettes, ta 

kontakt Caspar eller Randi på landbrukskontoret! 

 

For mer info se – se denne lenken på NIBIO’s nettsider: 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-

ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-

94877357d3e2:6950af7d60838c900cde7307d17f012b00108a7d/20180117_Innmarksbeite_enkel

%20forklaring_Nibio.pdf  

 

VIKTIG OM NYDYRKING  
Nydyrking – konsekvensutredninger 

Det over flere år kommet inn mange søknader om nydyrking i våre kommuner. Sakene er ofte 

omfattende og kompliserte, og alle saker blir befart av kommunen på barmark. Dette fører til at 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-94877357d3e2:6950af7d60838c900cde7307d17f012b00108a7d/20180117_Innmarksbeite_enkel%20forklaring_Nibio.pdf
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-94877357d3e2:6950af7d60838c900cde7307d17f012b00108a7d/20180117_Innmarksbeite_enkel%20forklaring_Nibio.pdf
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-94877357d3e2:6950af7d60838c900cde7307d17f012b00108a7d/20180117_Innmarksbeite_enkel%20forklaring_Nibio.pdf
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-ar5/klassifikasjonssystem-ar5/_/attachment/inline/9fc71dda-10d1-472a-8df3-94877357d3e2:6950af7d60838c900cde7307d17f012b00108a7d/20180117_Innmarksbeite_enkel%20forklaring_Nibio.pdf


saker hoper seg opp gjennom vinteren, og at det dessverre blir forholdsvis lang 

saksbehandlingstid på denne type saker. 

 

Nytt fra 2017 er at nydyrkinger over 50 dekar skal konsekvensutredes. Det er søkers ansvar å 

frambringe ei slik utredning, og for raskest mulig saksgang bør denne ligge ved søknaden når 

den leveres kommunen. 

 

Norsk Landbruksrådgivning (tidligere forsøksringen) er blant dem som kan utarbeide slike 

konsekvensutredninger. Det finnes andre aktører som sikkert utarbeider slike også, men 

utredninga må dekke det behovet kommunen har for informasjon for å kunne behandle 

dyrkingssøknader. 

 

Nydyrking – tilskudd 

Både Alvdal og Tynset kommuner bruker midler fra sine næringsfond til å støtte nydyrkinger 

gjennom tildeling av kommunalt nydyrkingstilskudd. Tynset gir kr 500/dekar ferdig dyrket areal, 

mens Alvdal har for 2018 avsatt en pott på kr 100 000 til formålet, og det kan gis inntil kr 750 pr 

ferdig dyrket dekar. Se kommunens hjemmesider for mer info og detaljer om ordningene. 

 

I tillegg har Rørosmeieriet og Rørosslakteriet innført et nydyrkingstilskudd på inntil 200 kr/ 

dekar ferdiggodkjent nydyrket areal. «Mer grovfòr – mindre kraftfòr»! Søknad sendes 

Rørosmeieriet før 1. november. Se ellers deres hjemmesider for mer info om hvordan søke. 

 

TILSKUDD TIL DRIFT AV BEITELAG – FRIST 20.OKTOBER  
 

For å begrense attgroing i utmark, legge forholda 

til rette for rasjonell utnyttelse av utmarksbeite, 

samt å redusere tap av beitedyr på utmarksbeite 

gis det tilskudd til drift av beitelag (organisert 

beitebruk) gjennom ordningen med generelle 

miljøtiltak (RMP). 

 

Tidligere var dette ei ordning som bare omfattet 

småfe og ev. ammeku som gikk på utmarksbeite hele sommersesongen. Nå er ordningen utvidet 

til også å gjelde mjølkekyr m.v. på seter, altså dyr som samles daglig, men som beiter minimum 

5 uker i utmark. Beitelagene oppfordres derfor til å ta med aktuelle storfeholdere som 

medlemmer av beitelaget, og til å ta med også deres dyr i søknaden. 

 

Alle som er medlemmer av beitelag må gi opplysninger om bl.a. antall dyr sluppet og antall dyr 

sanket til den i laget som skal fylle ut og sende inn søknaden. Gi opplysningene i god tid før 

søknadsfristen går ut. Og husk at det bare gis tilskudd til sanka dyr! Dersom det blir sanka dyr 

etter søknadsfristen, må beitelaget kontakte kommunen for å få lagt inn korrigerte tall i 

søknaden.  

 

Vær ellers oppmerksom på at antall dyr sluppet kan bli kontrollert opp mot hver enkelt 

dyreholders opplysninger om antall dyr på utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd, og 

eventuell søknad om rovdyrerstatning. Sørg for at dine opplysninger er de riktige, alle steder! 

 



SØKNAD OM ROVDYRERSTATNING  
Tap av husdyr som skyldes gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn, har dyreier lovfestet rett til å få 

fult erstattet. Det må søkes elektronisk, og det er fylkesmannen som behandler søknadene. 

 

Frist for søknad er 1. november for sau og 1. april for tamrein. Søknadsfristen må overholdes 

og det er søkers selvstendige ansvar å søke innen fristen. Søknad leveres elektronisk 

søknadssenter (https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx) . Unntaket er søknader 

som gjelder tap av storfe eller hund. Her kan søknad leveres per post, eller på e-post til 

Fylkesmannens postmottak (fmhepost@fylkesmannen.no) . 

 

NYTT SYSTEM FOR TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM 

OG FØDSEL M.V. 
Det skal nå søkes elektronisk. Slik gjør du: 

 Gå til siden www.altinn.no på internett  

 Søk opp skjemaet Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 

 Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende 

 Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør» 

 Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom, fødsel 

m.v» 

 Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv. 

 Last opp nødvendige vedlegg 

 

Hvis du ikke kan bruke internett 

Du kan gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også 

inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt. 

 

Papirskjemaet vil fortsatt eksistere en stund til 

I en overgangsperiode vil de gamle papirskjemaene eksistere en stund framover. Etter hvert blir 

søknadsordningen fullelektronisk for landbruksforetak. 

 

IBU-MIDLER OG SØKNADER FOR 

TRADISJONELT LANDBRUK  
Det er lenge til 2019, men vi anbefaler likevel alle som har 

utbyggingsplaner om å ta kontakt med oss på landbruksenheten så tidlig som mulig. Tradisjonelt 

har vi hatt en frist hos Innovasjon Norge satt til 1. februar hvert år, men grunnet endringer hos 

Innovasjon Norge kan det skje endringer her. Enn så lenge forholder vi oss til at fristen er den 

sammen, og vi har mottatt signaler fra flere potensielle søkere allerede. Vi ønsker alle som har 

utbyggingsplaner innen tradisjonelt landbruk til å kontakte oss og innen 20. november ser vi 

helst at dere har en foreløpig søknad klar. Tidlig involvering av oss i kommunen gir et bedre 

grunnlag fra vår side til å gi uttalelse når søknaden sendes til Innovasjon Norge. Saksbehandlerne 

hos Innovasjon Norge i Innlandet er også erstattet siden sist søknadsomgang, og de vil gjerne 

komme ut å se/høre om aktuelle prosjekter. Tidlig varsling til oss gjør det mulig! 

 

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

Investeringene skal være knyttet til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr. Investeringen 
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må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må forventes avsetningsmuligheter 

eller avsetningsavtaler for produktene. 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. 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  

 

NATO-ØVELSEN «TRIDENT JUNCTURE»  
NATO-øvelsen er i ferd med å merkes godt i Nord-Østerdalen, men enda 

er det over en måned igjen til de store trefningene og selve 

«kampøvelsene» i felt og oppe i lufta skal foregå. Hvor omfattende dette 

blir er det nok de færreste av oss som kan forestille seg, men 

forholdsregler i forhold til dyrebesetningene ber vi spesielt om at dere tar. 

Alt av kjøttfe, hester m.m. som normalt går ute, bør så langt det er mulig 

være innendørs eller på annen måte skjermes i perioden 25.oktober – 

7.november.  

 

Aktuelle nyheter oppdateres nok både på kommunenes nettsider, og via 

media, raskere enn vi klarer å formidle her. Følg uansett med og tenk 

gjennom din hverdag i forhold til når de store forflytningene med materiell og personell skal 

foregå. En del kaos langs veiene blir det garantert.  

 

I forhold til skader på landbruksjord, veier og anna som dere eventuelt måtte oppleve, husk å 

melde alt dette inn til de sentrale varslingsnumrene for øvelsen. Se informasjon om hvordan 

dette gjøres via informasjonsfolderen som er gitt ut fra NATO og Forsvaret m.fl. (klikk på 

teksten!) 

 

Blant de stedene dere ellers kan lese om øvelsen er det nok mange kommuner o.a. som har sine 

oppslag ute. Alvdal kommune har lagd den kanskje beste oversikten av de vi har sett – så gå 

gjerne inn på: https://www.alvdal.kommune.no/aktuelt/nato-ovelsen-trident-juncture.3521.aspx  

mailto:ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no
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BIOTOWN-KONFERANSE I DALSBYGDA  
Sjekk program for en konferanse med fokus på grønn økonomi i Dalsbygda 8.november – en 

konferanse med mange samarbeidspartnere og hvor kanskje nye trender gir deg inspirasjon til 

nye veivalg …  

 

 



STABEN VED LANDBRUKSKONTORET 
Enhetsleder Mariann Totlund er som dere vet ute i svangerskapspermisjon det neste drøye året, 

og Ole Sylte Heggset er konstituert i denne stillingen. I sommer avsluttet så utmarkskonsulent 

m.m. Tale Nedberg sin stilling hos oss, og Kristian Lund-Vang blir hennes erstatter med oppstart 

100 % fra 1. november. I løpet av våren fikk vi så inn Marte Sofie Neraas som vikar i Marianns 

permisjonsperiode, så snart er vi fulltallige. Nedenfor ser dere telefonliste og e-postoversikt på 

enhetens ansatte denne høsten: 

 

 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   

 Ole Sylte Heggset, 62 48 91 38 / ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no  

 Marte Sofie Neraas, 62 48 91 36 / marte.sofie.neraas@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  

 

 

KOM GJERNE MED TILBAKEMELDINGER PÅ NYHETSBREVET, 

EVENTUELT TIPS TIL STOFF VI BØR TA MED!  
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 38. 

 

 

Alvdal, 10.oktober 2018 
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