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Enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling
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Landbruksforvaltningen i Folldal Kommune
Åpningstid Mandag-Fredag kl 09.00 -14.30.
Skogbruk kontordag tirsdager 09.00-13.00.
Adresse: 2580 Folldal, Telefon 62 49 10 00, postmottak@folldal.kommune.no
www.folldal.kommune.no

UTSENDELSEN: Hovedregel i offentlig forvaltning skal være elektronisk utsendelse. Av den
årsak sender vi denne gangen ut Over Skigard`n kun på e-post til alle som har kjent e-post
adresse for oss, samt legger ut på www.folldal.kommune.no. Søkere på produksjonstilskudd
der kommunen mangler e-post adresse får fortsatt tilsendt pr vanlig post. Meld gjerne inn epost adresse til oss, og meld gjerne også fra flere e-post adresser om det ønskes at flere
tilknytta garden skal motta Over Skigard`n (barn, kårfolk, ektefeller eller samboere, andre
interesserte etc.)
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KOMMENTAR
Minst to ganger i året forsøker vi å sende ut et informasjonsskriv til alle gardbrukere.
I denne utgaven kommer den aller første informasjonen om et landbruksprosjekt i Folldal
finansiert av statlige fjell landbruksmidler. Det vil komme mere etter hvert. Det er jo aldri
noen selvfølge at et prosjekt gir noen nytte for målgruppa. I både landbruket og resten av
samfunnet sirkulerer rikelig med prosjekter som konkurrerer om tid og oppmerksomhet. Og
ganske sikkert vil gardsbruka i Folldal være inne i ulike stadier i forhold til hvor aktuelt det
føles å involvere seg i et landbruksprosjekt. Det vil bli viktig med en god dialog underveis
med alle dere i næringa, slik at prosjektet tilbyr noe som kan være til nytte.
Folldal er en kommune der cirka 20% av den lokale sysselsettinga er i landbruket. I tillegg
kommer landbrukets indirekte effekt på sysselsetting og næringsliv gjennom at landbruket
bidrar til omsetning i mye øvrig næringsliv, som byggebransje og håndverkere,
handelsnæring, verksteder, offentlige tjenester etc. En best mulig utvikling i lokale landbruket
er derfor en av de viktigste forutsetningene for å opprettholde folketallet i fjellkommunen vår.
Fjell landbruket er ei politisk næring, der det alltid vil pågå politiske diskusjoner om
landbrukets rammebetingelser, og med politisk risiko for den enkelte næringsutøver ved at
politikerne kan endre betingelsene. Ikke minst i disse tider ser man ulike politiske retninger –
som vil helt forskjellige ting med landbruket.
Håpet er at et landbruksprosjekt ikke ender opp med ensretting på hva som er den rette
satsning for framtida. Folk er forskjellige og garder er forskjellige. Man kommer ikke utenom
at den avgjørende ressursen på enhver landbrukseiendom er folket som eier eiendommen og
bor der. Et landbruksprosjekt i Folldal bør derfor legge til rette for at folket som bor på garden
skal kunne finne sin egen vei, ut fra egne interesser, kompetanse og behov. Likevel vil det jo
være slik at utviklinga i samfunnet både innenfor og utenfor landbrukspolitikken går sin gang,
og at gårsdagens løsninger ikke alltid egner seg til å løse dagens og framtidas behov. Satsning
på et mangfold bør derfor ikke forveksles med stillstand og opprettholdelse av status quo.
Utvikling trenges uansett.
Bjørn Gussgard
jordbrukssjef

LANDBRUKSPERSONELL I FOLLDAL KOMMUNE
Gjør gjerne forhåndsavtale i servicekontoret.
-Bjørn Gussgard, jordbrukssjef, 80% stilling, vanligvis ikke tilstede fredager,
bjorn.gussgard@folldal.kommune.no

-Anita Tellebon, fagkonsulent landbruk, 40% med landbruksarbeid, vanligvis tilstede onsdag
og fredag. anita.tellebon@folldal.kommune.no
-Synnøve Steien Bakken, fagkonsulent landbruk, 40% med landbruksarbeid.
synnove.s.bakken@folldal.kommune.no

-Anders Jensen, skogfaglig kompetanse som leies av Fellesforvaltningen Alvdal/Tynset,
vanligvis kontordag i Folldal tirsdager. anders.jensen@alvdal.kommune.no
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BU-MIDLER TRADISJONELT LANDBRUK
Har du byggeplaner. Gjennom Innovasjon Norge formidles BU-tilskudd, rentestøtte og lån til
byggeprosjekter i tradisjonelt landbruk. Kommunen har frist 1. februar 2015 for
videresending av søknader med tilrådingsbrev. Det betyr at vi må komme i kontakt med
aktuelle søkere i god tid før dette. Den som har byggeprosjekter tradisjonelt landbruk aktuelt
for 2015 bør derfor ta kontakt med landbrukskontoret snarest mulig. Folldal kommune har
ingen absolutt frist for å melde inn prosjekter, men for å få arbeidet unna er vi avhengig av at
det stort sett tas kontakt tidlig. Byggeprosjekter som dukker opp først etter årsskiftet må regne
med laveste prioritet.
Investeringer på
driftsbygninger er som
regel et veivalg for
lang tid framover. Det
er derfor viktig at
planleggingen både i
forhold til økonomien
i tiltaket og tekniske
løsninger blir en
grundig prosess.
BU-søknader tradisjonelt landbruk skal ha:
-Tekniske planer med byggetegninger og kostnadsberegning av tiltaket.
-Økonomisk driftsplan.
-Kopi av selvangivelser og øvrig dokumentasjon på brukets økonomiske situasjon.
Tilskudd
Maksimalt tilskudd per søknad er 1.000.000 kroner. Tilskuddssats er inntil 20%. Det har så
langt vært stor etterspørsel etter midlene, og tildeling har ofte vært noe lavere enn maksimale
satser.
1. Ved generasjonsskifte kan det, i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendommen, gis tilskudd til
personer under 35 år med inntil 40 prosent av første 1
million kroner i kostnadsoverslag og deretter inntil 20
prosent av resterende kostnadsoverslag.

Byggeprosjekter i tre prioriteres med inntil kr. 50 000
i ekstra tilskudd. Tre må i så fall i vesentlig grad
erstatte andre byggematerialer. Maksimalt tilskudd
kan likevel ikke overstige øvre tilskuddsgrense i
gjeldene forskrift.
Rentestøtte og lån
Rentestøtte kan gis for inntil 60 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Rentestøtte gis til lån
opptatt både i private banker og hos Innovasjon Norge. Støttesatsen justeres
årlig. Rentestøtta utbetales to ganger årlig i 15 år. Lån kan gis innenfor 90% av
pantesikkerhet. Innovasjon Norge har også en ordning for «risikolån» med cirka 1% høyere
rente, som kan være en mulighet der pantesikkerheten ikke dekker opp hele investeringen.
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BU-MIDLER NYE NÆRINGER - BYGDENÆRINGER
Ønsker du å utvikle en ny næring utenom tradisjonelle landbruket? For den som har
tilknytning til en landbrukseiendom kan tiltaket støttes
med BU-midler.
Satsingsområder på bygdenæringer i Hedmark er:
-Landbruksbasert reiseliv og opplevelser
-Lokal mat
-Inn på tunet
-Bioenergi
-Bruk av tre
-Andre innovative prosjekt
Støtteordninger bygdenæringer:
1. Etablererstipend: Det kan gis stipend til å forberede og etablere ny virksomhet med
ekspansjonsmuligheter på inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag.
2. Bedriftsutvikling: Det kan gis tilskudd til tiltak innen produktutvikling,
kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging, markedsføring
av nye produkter og lignende med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For
personer under 35 år og det underrepresenterte kjønn kan tilskuddet gis med inntil 75 %
av godkjent kostnadsoverslag.
3. Investeringer:
a) Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr
av varig karakter med inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre tak for
tilskudd til investeringer er 900 000 kroner per søknad. Det er ikke tak for tilskudd i
områdene Finnmark, Troms, Nordland og Namdalen.
b) Det kan gis tilskudd i form av rentestøtte.
c) Det kan gis tilskudd til tapsfond og rentestøttefond (til rentefritak) for risikolån fra
Innovasjon Norge til investeringer i forbindelse med utbygging, modernisering,
omstilling, utvikling og generasjonsskifte.
Dersom et anlegg eller produksjonsutstyr er anskaffet ved leasing eller annen leie, kan det
ikke gis tilskudd eller rentestøtte.

RONDANEVEGEN SA
Rondanevegen SA ble opprettet i 2013. Mange av
bedriftene som tidligere var med i nettverket «De Blå
Fjella» ble med helt fra starten av. Bedriftene i
Rondanevegen ønsker å gi tilreisende og turister et
allsidig tilbud når det gjelder overnatting, mat,
aktiviteter og opplevelser av høy kvalitet.
Kjernestrekningen for Nasjonal Turistveg Rondane går
fra Sollia til Enden og fra Muen til Folldal. I
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markedsføringen av turistvegen er også tilførselsveiene Ringebu til Muen, Atna til Sollia,
Alvdal til Folldal og Hjerkinn til Folldal med. Bedrifter langs disse veiene har mulighet for å
melde seg inn i bedriftsnettverket. Gjennom kurs og samlinger ønsker vi å ha fokus på
vertskapsrollen, vi vil utvikle produktene og markedskunnskapen vår, og vi vil skape økt
aktivitet og inntjening langs turistvegen. Vi vil gi innbyggere og tilreisende en positiv
opplevelse av området og vi vil skape et mer forutsigbart reiseliv.
Er dette noe din bedrift ønsker å være en del av? Ta kontakt med Anita Bjørkeng i
Rondanevegen SA, telefon: 95 88 83 96, e-post: post@rondanevegen.no

LANDBRUKSPROSJEKTET I FOLLDAL
Folldal kommune har fått kr 600.000 i tilskudd fra Fjell landbruksmidler til gjennomføring av
et landbruksprosjekt. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2014, 2015 og 2016. Akkurat i
disse dager inviteres de lokale faglaga i landbruket til å oppnevne personer som kan delta i
styringsgruppe. Når dette er avklart skal prosjektet komme på banen med konkret arbeid.
Innholdet i prosjektet skal gå på:
-Mobiliserende møter.
-Faggrupper innenfor mjølkeproduksjon,
storfekjøtt, sau og ev. bygdenæringer.
-Individuelle veiledningspakker.
-Prosjektet skal også ha en egen ungdomssatsning.
Det satses på å leie inn «spisskompetanse» utenfra
til å kjøre faggrupper og individuelle
veiledningspakker, men at kommunen skal
administrere prosjektet selv. Valg av leverandører
til dette vil bli gjort når styringsgruppa er på plass.
Landbruksprosjektet vil ta utgangspunkt i at Folldal har et ressursgrunnlag som vil kunne gi
muligheter når norsk matproduksjon skal økes. Prosjektbeskrivelsen nevner:
- Oppegående og kompetente fagmiljøer innenfor husdyrproduksjonene.
- En del grunnlagsinvesteringer innenfor driftsbygninger og mekanisering, og med
mulighet for å investere ytterligere.
- Store ressurser med dyrkingsjord.
- Store ressurser med både utmarksbeite og seterområder.
- Folldal har også et potensiale for ytterligere
nyetableringer innenfor tilleggsnæringer til det
tradisjonelle landbruket. Nærheten til mye fjell og
spennende natur gir muligheter innenfor blant annet
gardsbasert reiselivsnæring og Inn på Tunet
aktiviteter.»
Vi håper å få til et stort oppstartsmøte for prosjektet cirka i
januar. Har du innspill til prosjektet eller synspunkter, er det
bare å ta kontakt.
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NYTT FOR SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD ETTER
JORDBRUKSOPPGJØRET 2014
Jordbruksoppgjøret 2014 ga som kjent en del endringer. Ny forskrift for produksjonstilskudd
og avløsning ved ferie og fritid er ute på høring og er planlagt å tre i kraft 1.1.2015. Men de
fleste endringene gjaldt allerede for søknadsomgangen i august 2014:
Omsetningskravet avviklet – bunnfradraget økt til 6.000 kroner
Endringer i satser, intervaller og maksimalavgrensninger
De fleste tilskuddene har endrete satser, noen av tilskuddsordningene har fått færre intervaller
eller intervallene er fjernet helt. Legg spesielt merke til følgende endringer:
Arealtilskuddene har ikke lenger strukturdifferensiering og toppavgrensning. Det vil si lik
tilskuddssats uavhengig av størrelsen på arealet.
Maksimalbeløp for husdyrtilskudd er økt til 560.000 kroner pr. år.
Det er ikke sonedifferensiering for økologiske husdyr.
Det gis tilskudd for mjølkekyr utover de 50 første dyrene, for storfe utover de første 250
dyrene og for sau utover de første 300 dyrene.
Produksjonskrav for mjølkeku, ammeku og bevaringsverdig storfe
Det er innført et produksjonskrav for mjølkeku og ammeku: Kua må ha kalvet i løpet av de
siste 15 måneder. Dersom det har gått mer enn 15 måneder siden kua kalvet, skal kua føres
opp i søknadsskjemaet som øvrige storfe, ikke mjølkeku eller ammeku. Kravet til kalving i
løpet av de siste 15 måneder vil bli kontrollert ved kontroll av søknad om
produksjonstilskudd. Det vil bli bedt om at foretaket legger fram kalvingslister (kukontroll,
storfekontroll) eller dyreholdsjournal (Mattilsynet).
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
Satsene er økt med 2,1 % og maksimalbeløpet økt med 1500 kroner til 73.500 kroner.
Strukturdifferensieringen på tilskuddssatsen for mjølkeku og mjølkegeit er avviklet.
Avløsertilskuddet skal kun utbetales til søkeren, ikke direkte til avløserlaget.
I tilskudds brevet fra juni 2014 ble det opplyst om foreløpig beregnet maksimalt
avløsertilskudd for 2014 (med søknad og utbetaling i 2015). Denne beregningen ble basert på
statens tilbud, og er derfor noe lavere enn om grunnlaget hadde blitt beregnet på de nye
satsene. De nye tilskuddssatsene finner du i kapittel 4 i veiledningsheftet. På grunnlag av dem
kan du selv beregne maksimalt avløsertilskudd for 2014. Eller ta en telefon til
landbrukskontoret. Vi har oppdaterte lister.
Endringer som vil kunne gjelde fra og med 1.1.2015 – om ny forskrift blir vedtatt.
Nytt produksjonstilskuddregelverk fra 1.1.2015
Ny forskrift om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid skal etter
planen tre i kraft 1.1.2015. Forskriften er nå ute på ordinær høring med frist 20.oktober 2014.
Særregelverket for samdrifter avvikles 1.1.2015
Fra 1.1.2015 avvikles særregelene for samdrifter i kvoteforskriften,
produksjonstilskuddforskriften, jordbruksavtalen og annet relevant regelverk. Samtidig er det
tenkt å avvikle begrensningene om at samme person ikke kan ha eierinteresser i flere foretak
som søker om tilskudd til samme produksjon. Det vil fortsatt være begrenset mulighet for
tilskudd til foretak som samarbeider innen samme produksjon (driftsfellesskap). Det betyr
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blant annet at samdriftsmedlemmer fortsatt kan være kvalifisert for selvstendige
produksjonstilskudd når de driver selvstendig produksjon i egne foretak.
Forutsetningen er (som tidligere) at foretakene ikke er i driftsfellesskap med hverandre.
Miljøplan avvikles fra og med 1.1.2015
Fra og med 1.1.2015 avvikles forskrift om miljøplan. Kravene om at foretaket skal ha en
gjødslingsplan og sprøytejournal er tenkt tatt inn i ny forskrift om produksjonstilskudd som
skal gjelde fra 1.1.2015. Internkontrollen som dokumenterer miljømessige forhold knyttet til
jordbruksdriften ivaretas gjennom KSL. Dette vil innebære at landbruksforvaltningen vil
kontrollere gjødslingsplan og sprøytejournal. Miljømessige forhold ellers til jordbruksdriften,
som går fram av sjekkliste for miljøhensyn, skal ivaretas gjennom KSL.
Avløsertilskudd - Endringer som vil få virkning for avløseråret 2015
Fra avløseråret 2015 (med søknad og utbetaling i 2016) blir det krav om at alle foretak må
dokumentere at de har hatt utgifter til avløsning, som grunnlag for tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid. Tidligere har bare enkeltpersonforetak vært omfattet av dette kravet. Det vil si
at foretak som er organisert som DA også må dokumentere utgifter til avløsning fra og med
2015. Du kan lese mer om dette i veiledningshefte søknad om produksjonstilskudd i
jordbruket-søknadsfrist 20.august 2014:
http://issuu.com/millimeterpress/docs/veiledningshefte2014_300dpi

TID FOR NYE JORDPRØVER?
I følge forskrift om gjødslingsplan kan jordprøveresultater benyttes i maksimalt 8 år. Er
jordprøvene dine tatt etter endt vekstsesong i 2006 (høsten 2006) må det tas nye prøver for
gjødslingsplan i 2015.
Landbrukskontoret har esker og kan låne ut jordprøve bor. Vi kan også ordne med tørking og
innsending av prøvene til analyse. Ta kontakt hvis du vil låne utstyr.
Se også veiledning, prisliste mv her:
http://www.eurofins.no/vare-tjenester/landbruk/jord.aspx
NB!
Husk at gjødslingsplan skal utarbeides i forkant av vekstsesongen hvert eneste år! Det vises til
forskrift om gjødslingsplanlegging: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01791?q=gj%C3%B8ds

SMIL MIDLER TIL AVSKJÆRINGSGRØFTER/KANALER
(forurensningstiltak)
Siste søknadsfrist for refusjon av utgifter til avskjæringsgrøfter / åpne kanaler var 15.
oktober – Vi har igjen noe midler til fordeling i høst, så har du gjort ferdig et slikt
grøftetiltak, ta snarest kontakt med landbrukskontoret for eventuell utarbeidelse av SMIL –
søknad.
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Avskjæringsgrøfter for å hindre sig i grunnen og
overflatevann å renne inn på dyrka marka. Både nye
og rensking av eksisterende avskjæringsgrøfter kan
støttes.
Åpne kanaler tilknytta dyrka mark som er enten
samlegrøfter for lukka drensgrøfter eller
transportkanaler for vann fra avskjæringsgrøfter eller
drensgrøfter. Både nye kanaler og rensking av
eksisterende kanaler kan støttes.

Ordningene for hydrotekniske tiltak (avskjæringsgrøfter og
åpne kanaler) der tilskuddet ikke
overstiger kr 5.000,- er gjort til en refusjonsordning. Her
kan det søkes etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført.
Det gjennomføres løpende saksbehandling gjennom året, og siste søknadsfrist var altså 15.
oktober.

STATLIG DRENERINGSTILSKUDD
I tillegg til SMIL-midler forvalter vi også det statlige dreneringstilskuddet (lukka
drensgrøfter / lukka samlegrøfter). Her skal det søkes i forkant, og det gis inntil 3 års
arbeidsfrist. Det er fortsatt igjen mye midler fra denne ordningen. Dersom du lurer på noe – ta
kontakt med oss. Vi hjelper også gjerne til med faglige råd og utarbeidelse av søknader.

NYDYRKING – BRUK AV GÅRDSKART
På 1970 og 1980 tall ble det utført grundige kartlegginger av dyrkbar jord som fortsatt er til
stor nytte. Disse kartleggingene ligger nå som et kartlag i gårdskart på
www.skogoglandskap.no. Folldal og resten av Nord Østerdal har svært store ressurser med
dyrkbar jord. Bare i Folldal kommune er det kartlagt mange titusen dekar som er egnet for
nydyrking.
Makeskifte eller annen bytte av areal mellom naboer kan være en mulighet dersom dyrkbare
arealer ligger i nærheten, men ikke på egen eiendom.
De to hovedjordtypene egnet for nydyrking i Folldal er stort sett:
-Bresjøavsetninger: Dette er sorterte masser som er avsatt i vann. Kornstørrelse er silt eller i
grenseland mellom silt og sand, og med lite eller ingen stein. Denne jordtypen finner vi
naturlig nok stort sett i dalbunnen.
-Morenejord: Dette er usorterte masser lagt igjen av isbreene og inneholder derfor en blanding
av steiner og jordpartikler av ulik størrelse.
Steinfri jord er selvsagt en fordel, ved at man slipper arbeid eller maskinkostnader til fjerning
av steinen. Men når steinen er fjernet kan morenejorda ofte være vel så fruktbar, men da som
kjent med behov for steinplukking år om annet.
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Eksempel på kartutsnitt: Rødskraverte arealer er kartlagt som dyrkbar jord.
Hvordan få oversikten over dyrkingsressursene:
Gå inn på www.skogoglandskap.no
Velg «gårdskart på internett» og videre inn på «se kart på nett»
Legg inn kommunenummer 0439 og gnr og bnr i innloggingsbildet. Klikk på «vis gårdskart».
Bruk + og – til å zoome deg inn til en passende målestokk på skjermen.
Velg aktuelle tema ved å huke av i menyen til venstre i bildet. Velg «dyrkbar jord» og gjerne
også kulturminner og temaene spesielle naturtyper - så har du en god oversikt over
dyrkingsressurser og eventuelle problemer som kan dukke opp med å få arealene godkjent for
nydyrking. Kartet viser dyrkbar jord både på den eiendommen du logger på med og
naboeiendommene

BRUK LANDBRUKSVIKAREN!
Landbruksvikar i Folldal er Wojtek Mierzejewski, som nå har hatt stillinga som
landbruksvikar med Folldal som hovedbase siden september 2013. Det er avløserlaget
landbrukstjenester som drifter landbruksvikaren, men alle kan benytte landbruksvikartilbudet
uavhengig av medlemskap i Landbrukstjenester.
Wojtek får gode tilbakemeldinger, og vi vil oppfordre
folk til å benytte tilbudet både ved sjukdom og ved
ordinære oppdrag når landbruksvikaren ikke er opptatt
med sjukdomsavløsning.
Kontaktinformasjon til landbrukstjenester for å benytte
landbruksvikaren er:
Landbrukstjenester Nord Østerdal, Landbrukets hus,
Tynset
Telefon 62471425
Mail: lbno@hotmail.no
Faks: 62481760
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Frist for skogkulturinvesteringer som skal ha NMSK tilskudd er 15.
november 2014.
Alle bilag skal være levert kommunen innen fristen og signert av skogeier. Videre skal det fremgå om
skogeier ønsker refusjon for utlegg (eks. MVA) til egen konto – og eget bankkontonummer må oppgis.
I tilfeller der faktura skal betales direkte fra skogfondskonto inkl. tilskudd vil skogfondskonto bli
belastet også for MVA. Se for øvrig kommunens hjemmesider om tilskudd/ bruk av skogfond, og bruk
gjerne skjema SLF 909B. Se også: www.slf.dep.no

ÅPENT MØTE OM SETERBRUKEN OG UTARBEIDELSEN AV
KOMMUNDELPLAN FOR SETEROMRÅDER
Tid: Onsdag 12. november klokka 19.30
Sted: Gruvekroa

(Foto Folldal Fjellstyre)

Program:
-Hva har skjedd i Grimsdalsprosjektet v/leder i prosjektet og aktiv seterbruker Ellen Anne
Bergseng.
-Eksempler på ny næring i seterområdene, fra www.seterlandet.com, v/Ole Sylte Heggset
-Bevertning
- Bruken av seterområdene i Folldal, utdrag fra faktadelen av plana som er under utarbeidelse
v/jordbrukssjef Bjørn Gussgard
-Mulighet for innspill til tiltak og retningslinjer i plana som er under utarbeidelse.
Vel møtt!
Arrangør: Folldal kommune og styringsgruppa for utarbeidelse av kommunedelplan
seterområder
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VIKTIGE SØKNADSFRISTER TILSKUDDS- OG
FINANSIERINGSORDNINGER FOR LANDBRUKET I FOLLDAL
15. januar
20. januar
20. januar

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader
(Fristen gjelder inn til Fylkesmannen)
Produksjonstilskudd i jordbruket mv.
Tilskudd til avløsning ferie og fritid foregående år.

1. februar

BU-midler tradisjonelt landbruk (Fristen gjelder kommunens videresending av
søknad til Innovasjon Norge)

1. mars
1. mars

Tilskudd til skogsbilveibygging.
Tilskudd til investeringer i organisert beitebruk

15. mai

Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler).

Mai/juni

Erstatningsberettigede overvintringsskader på eng meldes før pløying.

20. august

Produksjonstilskudd i jordbruket mv.

1. oktober

Generelle miljøtiltak – bl.a tilskudd til mjølkeproduksjon på setra, tilskudd til
areal i seterområder, tilskudd til endra jordarbeid, tilskudd til spredning av
husdyrgjødsel.
Tilskudd til skogsbilveibygging
Tilskudd til drift av beitelag.
Erstatning for omfattende avlingsskader.

1. oktober
20.oktober
31. oktober

1. november Erstatning rovdyrskade - sendes rett til Fylkesmannen, miljøvernavdelinga.
15. november Ferdigstillelse av komplett miljøplan og sjekkliste skal være ferdig utfylt.(jfr
egenerklæring søknad produksjonstilskudd)
1. desember

Frist for søknad til Statens Landbruksforvaltning om nyetablering
mjølkeproduksjon på eiendommer der det ikke finnes kvote fra før, gjelder
både ku og geit.

Andre søknadsfrister:
 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket, unntatt veier: Løpende saksbehandling fram til
15. november.
 Tilskudd til avskjæringsgrøfter og åpne kanaler der tilskuddet ikke overstiger kr 5.000
(SMIL). Løpende saksbehandling fram til 15. oktober.
 Avløsertilskudd ved sykdom m.v. - søknader kan leveres gjennom hele året. Frist er 3
måneder fra siste dag som gir rett til tilskudd.
 Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, inkl.
erstatning for nedfòringskostnader m.v. som følge av radioaktivitet og tapt
arbeidsfortjeneste ved måling av dyr, erstatning for sau krepert under nedforing: 6
måneder etter tiltak/hendelse
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Løpende saksbehandling, ingen søknadsfrist:
 Tilskudd til drenering av jordbruksjord.
 Innovasjon Norge: BU-tilskudd til nye næringer/bygdenæringer. Finansiering gis i
form av etablerstipend, bedriftsutviklingstilskudd, tilskudd til investeringer og
rentestøtte på lån til fysiske investeringer.
 Innovasjon Norge: Lån til landbruksformål – både tradisjonelt landbruk og
tilleggsnæringer.
 Innovasjon Norge: Verdiskapningsprogrammet mat / bioenergi / tre.
 Fylkesmannen: Setermidler, tilskudd til tiltak i seterområdene.
 Fylkesmannen: BU-tilskudd til tilretteleggende fellestiltak.
 TPO – tidligpensjon for jordbrukere.
 Melding om hogst i verneskog.
 Debio: Omlegging til økologisk drift. For å være sikret godkjenning for
primærproduksjon inneværende år, er fristen 01.06. Ingen frist for foredling, import og
omsetning.
Frister for mjølkekvoter – leie, kjøp, salg – Statens Landbruksforvaltning:
Leie og salg:
1. august
Melding om leie og salg av mjølkekvote for geit.
1. oktober
Melding om leie og salg av mjølkekvote for ku.
Kjøp:
1. oktober
1. desember

Innmelding av kjøp av mjølkekvote fra staten - frist for geitkvoter.
Innmelding av kjøp av mjølkekvote fra staten - frist for kukvoter.

Kommunal landbruksforvaltning v/enhet for Teknisk Landbruk og Utvikling kan gi nærmere
informasjon om de muligheter som finnes for de ulike ordningene.
NB - Oversikten er utarbeidet av Folldal kommune. Søknadsfrister kan bli endret i løpet av
året. I så fall vil dette så langt råd er, bli kunngjort i "Over Skigard`n" eller på kommunens
nettside. Utover det tar ikke Folldal kommune ansvar for at overnevnte frister vil gjelde.

TA VARE PÅ DENNE KALENDEREN. SPIKRE DEN OPP PÅ EN LETT
SYNLIG PLASS I FJØSET ELLER PÅ KJØKKENET.
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