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1. IBU FINANSIERING BYGDENÆRINGER/ 

TILLEGGSNÆRINGER  

 

Med en del utfordringer på overproduksjon i det tradisjonelle husdyrbaserte landbruket, er det 

kan hende innenfor nye næringer/tilleggsnæringer at mulighetene for å øke aktiviteten på 

garden er størst. Nasjonale satsingsområder er; Landbruksbasert reiseliv, lokalmat, «Inn på 

tunet», bioenergi og bruk av tre. Men også prosjekter innenfor andre områder kan støttes, så 

lenge det er gode prosjekt.  

 

For å være berettiget IBU midler for landbruksbaserte næringer må søker ha en tilknytning til 

en landbrukseiendom. Dette kan være enten gjennom å være eier av landbrukseiendommen 

eller annen særskilt tilknytning så som ektefelle eller samboer med eier, barn av eier osv. 

 

Etablering av ny virksomhet: Til forberedelse og etablering av ny virksomhet innen 

landbruksbaserte næringer utenom tradisjonelt landbruk, som har som formål å ekspandere, 

kan det gis tilskudd til inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av 

godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. 

 

Bedriftsutvikling: Til produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, 

testsalg, nettverksbygging samt markedsføring av nye produkter, kan det gis tilskudd på 

inntil 50 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 50 prosent av godkjent 

kostnadsoverslag for tiltaket. For foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av 

personer under 35 år eller av kvinner kan tilskuddsandelen økes til 75 prosent. 

Investeringer i produksjonsanlegg: Til investeringer i faste anlegg og tilhørende 

produksjonsutstyr av varig karakter, kan det gis tilskudd til inntil 35 prosent av kostnadene, 

begrenset oppad til 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for 

tilskuddet er 2 mill. kroner per prosjekt.  
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2. IBU FINANSIERING TRADISJONELT LANDBRUK 2020 

 

IBU = Investerings og bedriftsutviklingsmidler 

 

Det er ingen søknadsfrister for investeringstilskudd og/eller lån i Innovasjon Norge. Søknader 

blir sendt til Innovasjon Norge fortløpende gjennom året. Ved knapphet på midler i forhold til 

antallet byggeprosjekter behandles sakene fortløpende etter «først til mølla prinsippet».  

 

IBU finansiering tradisjonelt landbruk gjelder for byggeprosjekter innenfor 

husdyrproduksjoner, frukt/grønt/veksthusnæringa, korn og potet. Ressursgrunnlag i Folldal 

med grovforarealer og beiterssurser i utmarka har medført at nesten alle prosjekter har vært 

innenfor det grovforbaserte husdyrholdet. Men ikke glem at det kan være andre muligheter 

også. Noen andre planteproduksjoner enn grovfor vil nok kunne ha muligheter også i en 

fjellkommune. Her kan nevnes enkelte bærproduksjoner og muligens potet. Men lengde på 

vekstsesongen, antallet døgngrader og nattefrost setter selvsagt likevel en del begrensninger.    

 

Særskilte prioriteringer i 2020:  

-Små og mellomstore bruk.  

-Mjølkeproduksjonsbruk med 15-30 årskyr.  

Tørke- og lageranlegg i kornproduksjon  

-Frukt-, grønt- og veksthusnæringa.  

-Økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av implementeringen av 

EUs økologiregelverk  

-I 2020 kan det gis ekstra investeringstilskudd inntil 500 000 kroner til geitemelkprodusenter som 

omstiller seg til annen produksjon og selger hele kvoten gjennom oppkjøpsordningen  

 

Ved inngangen til 2020 er det overkapasitet i mange av de grovforbaserte husdyrproduksjonene. 

Dette påvirker mulighetene for finansiering av prosjekter som forutsetter økt dyretall. For 

mjølkeproduksjon kreves det egeneid kvote eller minimum 10 års leieavtale for all kvote som er 

nødvendig for at driftsplana skal kunne gå i balanse. For sau har det i flere år vært begrensninger 

på finansiering, men ser ut til at det skal kunne åpne seg litt igjen nå for prosjekt uten økt sauetall. 

Også for ammekyr har Innovasjon Norge siste året blitt mere restriktiv på å finansiere utbygginger 

som gir vesentlig utvidelse i antall mordyr.  

 

Til tross for krevende markedssituasjoner innenfor en del produksjoner har landbruket fortsatt 

investeringsbehov. Stikkord kan være tilpasning til nytt regelverk for hold av husdyr (herunder 

ikke minst ombygginger til løsdrift), moderniseringer som kan gi økt lønnsomhet og en bedre 

arbeidshverdag, tilpasninger til mere miljøvennlig drift osv. Gjødselkummer og gjødsellager kan 

støttes.  

 

Hvordan søke    

Det søkes via nettsida til Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no . Obligatoriske vedlegg vil 

være tekniske planer for prosjektet med tegninger og kostnadsoverslag og selvangivelse og 

næringsoppgave siste to foreliggende år. For mindre prosjekter inntil cirka 1 million i 

kostnadsoverslag kreves normalt ikke økonomisk driftsplan. For større prosjekter enn dette er 

økonomisk driftsplan obligatorisk.  

 

Søknader om tilskudd skal innom kommunen til uttalelse før de videresendes Innovasjon Norge. 

Det vil være en fordel at de som har investeringsplaner tar kontakt med landbrukskontoret i en 

tidlig fase i planlegginga. Landbrukskontoret bidrar gjerne med råd for en best mulig vinkling av 

http://www.innovasjonnorge.no/
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prosjektet. Kontakt i en tidlig fase kan forhindre at det brukes mye penger og ressurser på 

prosjekter som har svak sjanse for finansiering.  

 

Befaringer fra Innovasjon Norge  
Saksbehandlere fra Innovasjon Norge gjennomfører regelmessig befaringsrunder i Nord Østerdal. 

Slike befaringsrunder er veiledningsbesøk som med fordel kan tas på tidlig stadium i prosessen. 

Erfaringa er nok også at en befaring fra Innovasjon Norge styrker muligheten for å få en søknad 

innvilget. Som regel øker en søknads troverdighet når saksbehandler hos Innovasjon Norge har 

vært på stedet og møtt folket og sett ressursgrunnlaget.  

 

Den som ønsker slik befaring fra Innovasjon Norge kan ta kontakt med jordbrukssjef Bjørn 

Gussgard. Neste befaringsrunde blir 10. februar. Men det blir trolig nye runder også etter dette 

utover vinter, vår eller sommer.  

 

3. OPPSUMMERING AV ORGANISERT BEITEBRUK FOR 2019 

 

Antallet sau og lam på 

utmarksbeite gikk ned fra 

2018 til 2019. Det ble sleppt 

6686 voksne sauer og 

12.372 lam, som er 440 

færre sauer og 897 færre lam 

på utmarksbeite enn i 2018. 

Antallet sleppte storfe/hest 

økte med 63 og antallet geit 

var cirka uendra.  

 

Det ble meldt om en del 

jervspor på vårsnøen forut 

for beitesesongen. 

Lammetapa har gått litt opp, 

men tapa er fortsatt vesentlig mindre enn åra fra slutten av nitti tallet og fram til 2010.     

 

Beitelag 

Sleppte 

sau 

Tapte 

sau 

Sleppte 

lam 

Tapte 

lam 

%tapte 

sau 

% 

tapte 

lam 

Sleppte 

storfe/ 

hest 

Tapte 

storfe/ 

hest 

Sleppte 

geit 

Tapte 

geit 

Elgevasslien beitelag 292 7 534 26 2,40 4,87 18 0 115 0 

Streite/Meseterhø 
beitelag 561 12 1028 52 2,14 5,06 42 0 305 0 

Fatfjellet beitelag 711 16 1223 57 2,25 4,66 189 0 0 0 

Kakelldalen beitelag 537 8 1014 67 1,49 6,61 26 0 0 0 

Marsjødrifta beitelag 500 10 934 37 2,00 3,96 80 0 121 0 

Sletthø beitelag 585 15 1111 39 2,56 3,51 0 0 0 0 

Digerkampen beitelag 971 19 1744 122 1,96 7,00 4 0 0 0 

Knauslia Raukletten 
beitelag 358 6 688 34 1,68 4,94 0 0 0 0 

Kvitstenhøa beitelag 890 26 1524 106 2,92 6,96 55 0 0 0 

Kvitdalen beitelag 1257 43 2521 186 3,42 7,38 166 0 0 0 

Sleukampen beitelag 24 0 51 0 0,00 0,00 40 1 0 0 

Sum alle beitelag 6686 162 12372 726 2,42 5,87 620 1 541 0 

(Tall for 2018) 7126 183 13269 732 2,57 5,52 683 1 539 0 
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Tap voksne sauer og lam i organisert beitebruk Folldal fra 1980 - 2019. y-aksen viser tap i %. 

x-aksen årstall.  

 

Som for 2018 var det ingen fellingstillatelser på rovdyr i Folldal i 2019.  

 

Det interkommunale skadefellingslaget starter nå opp sitt 3. og siste år som prosjekt. Det 

jobbes med at prosjektet skal gå over fra et treårig prosjekt til en varig organisering.  

 

Det vil fortsatt bli jobba for gjennomslag for mere felling på sporsnø om våren framfor 

arbeidskrevende og mindre effektive søk på barmark i beitesesongen. Bønder i Folldal 

oppfordres til rask tilbakemelding på spor som måtte dukke opp etter ulv eller bjørn i løpet av 

vinter og vår. Det vil være aktuelt å søke skadefelling på sporsnø dersom ulv eller bjørn ser ut 

til å etablere seg i beiteprioriterte områder fram mot våren. Det vil også bli fokus på 

eventuelle hiuttak av jerv, dersom det viser seg å være aktuelt.      

 

4. DRIVEPLIKT OG AVTALER OM JORDLEIE 

 

Vi vil minne om at alle som eier jordbruksarealer er pålagt driveplikt i hele sin eiertid, jf 

jordloven § 8. Som jordbruksareal regnes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite 

slik disse er definert i gardskart.  

 

Driveplikta kan oppfylles på to måter; enten ved at eier driver jorda sjøl eller ved å leie bort 

jorda. Ved bortleie av jord er det krav om skriftlig avtale mellom eier/leier. Leietida skal 

minst være 10 år, og leieavtalen kan fra eiers side ikke sies opp i leietida. Unntaket er at eier 

kan si opp avtalen dersom leier misligholder den.   

 

Eier skal sende kopi av jordleieavtalen til kommunen.  

Jordeier som mener å ha gode grunner for å leie ut jordbruksarealene på kortere tid enn 10 år, 

må søke kommunen om fritak for driveplikt for inngåelse av leieavtale av kortere varighet. 

Det må foreligge gode og relevante årsaker dersom søknad skal imøtekommes.  

 

Kommunestyret i Folldal vedtok i 2019 retningslinjer for behandling av saker etter jordloven, 

bl.a om § 8 driveplikt. Se spesielt kapittel 4. https://www.folldal.kommune.no/DRIVEPLIKT-

50b1-4d63-b5b0-6036f6b30839/retningslinjer-saker-etter-jordloven-14020219.pdf 

Her er link til forslag til jordleieavtale: https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i3e1979ba-

d0df-4039-82b4-a330260e4a4b/jordleieavtale-2020-info-bak-om-driveplikt.pdf 
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https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i4deb95b7-50b1-4d63-b5b0-6036f6b30839/retningslinjer-saker-etter-jordloven-14020219.pdf
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i3e1979ba-d0df-4039-82b4-a330260e4a4b/jordleieavtale-2020-info-bak-om-driveplikt.pdf
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i3e1979ba-d0df-4039-82b4-a330260e4a4b/jordleieavtale-2020-info-bak-om-driveplikt.pdf
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Les mer om driveplikt og jordleie på Landbruksdirektoratets nettside: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt#utleie-av-jord  
 

5. TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER  

 

Fra og med 2020 får kommunen overført forvaltningsansvaret for tilskudd til tiltak i 

beiteområder fra fylkesmannen.  

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, 

redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskudd kan gis 

til lag eller foreninger registrert i enhetsregisteret (f.eks beitelag), eller enkeltforetak som har 

rett til produksjonstilskudd i jordbruket – og hvor det ikke ligger til rette for samarbeid. 

 

Kommunen skal fastsette 

lokale retningslinjer innenfor 

rammen av forskrift og 

rundskriv i løpet av vinteren 

2020. Retningslinjene skal bl.a 

fastsette hvilke tiltak som vil 

bli prioritert ut fra hva som er 

formålstjenlige tiltak for 

utmarksbeiting i kommunen. 

Hvilke type tiltak som gis 

tilskudd vil nok bli mye likt 

tidligere praksis. 

Det er kommunen som 

bestemmer søknadsfristen for 

tilskuddsordningen, og denne 

vil bli 1. april (tidligere har 1. 

mars vært søknadsfrist). 

Retningslinjene vil bli sendt på høring til styret i lokale faglag i landbruket før de blir endelig 

vedtatt.  

 

Kommunen vil få tildelt et avgrenset beløp til videre fordeling på lokale omsøkte prosjekter. 

Dette vil gi oss en større utfordring med prioritering av søknadene. F.eks et stort 

kostnadskrevende sperregjerdeprosjekt som gjerne skulle hatt hele årets pott og mer til - opp 

mot mindre prosjekter som f.eks saltsteinsautomater, elektronisk overvåkingsutstyr eller 

utbedringer av sankeanlegg. (Det er avsatt kun 18 mill kr på landsbasis til ordningen, og 

fordelt på 356 kommuner sier det seg sjøl at vi ikke får veldig mye).  

 

Vi vil komme tilbake med informasjon om retningslinjer, søknad og søknadsfrist senere i 

vinter. Det blir elektronisk søknadsløsning via altinn, og søknaden skal sendes til kommunen 

der tiltaket skal gjennomføres. 

Her er link til forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder samt tilhørende rundskriv: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-

soke/regelverk   I rundskriv til forskriften «Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i 

beiteområder» framkommer oversikt/eksempler på aktuelle tiltak for tilskudd. 

 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/driveplikt#utleie-av-jord
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke/regelverk
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke/regelverk
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6. SMIL – MIDLER 2020 

 

Nytt år og nye muligheter! SMIL – Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

 

Vi har frist innen utgangen av januar til å sende inn ønsket budsjett / behov for SMIL-midler 

2020 til Fylkesmannen i Innlandet. Ut fra dette vil fylkesmannen tildele kommunene SMIL-

midler til videre fordeling på lokale prosjekter. Har du planer om å søke SMIL i 2020 til et 

større 

kostnadskrevende 

prosjekt (kostnad over 

kr 150.000), ber vi om 

at dette meldes inn til 

landbrukskontoret 

snarest og senest 27. 

januar 2020. Vi ønsker 

informasjon om hva 

slags prosjekt det er 

snakk om og cirka 

kostnad (grovt 

foreløpig anslag). Ring 

eller send en epost. 

I løpet av høsten 2019 

har en arbeidsgruppe 

sammensatt av 

representanter fra  

 

bondelagene/faglag, 

politikere og personell fra landbrukskontoret rullert og utarbeidet nye tiltaksstrategier for 

SMIL. Det er tatt utgangspunkt i de vi har hatt tidligere, og mye er som det har vært før. 

Seterområder er fortsatt høyt prioritert, men klima- og forurensningstiltak skal også prioriteres 

høyt. Tiltaksstrategiene ble vedtatt i kommunestyret før jul og gjelder perioden 2020-2023: 

https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/ib6d04776-9014-4ba9-8498-

165ef299f00a/tiltaksstrategier-smil-2020-2023-vedtatt-i-kommunestyret-12-12-2019.pdf  

Helt nytt innen klima og forurensning er muligheten for SMIL-tilskudd til dekke over 

utvendige gjødsellagre. Det ble også vurdert SMIL-tilskudd til «satelittlager» for 

husdyrgjødsel, men blant annet p.g.a at det er mulig å få BU-midler til gjødsellager ble ikke 

dette prioritert for SMIL.   

 

Formålet med SMIL-midler er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes 

gjennom vanlig jordbruksdrift. 

 

Det vises for øvrig til nye tiltaksstrategier og er det spørsmål til ordningen er det bare å ta 

kontakt med landbrukskontoret.  

 

Søknadsfristen for SMIL er som tidligere 15. mai og det må søkes elektronisk via altinn. Vi 

vil komme nærmere tilbake med mer informasjon når søknadsfristen nærmer seg.  

 

https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/ib6d04776-9014-4ba9-8498-165ef299f00a/tiltaksstrategier-smil-2020-2023-vedtatt-i-kommunestyret-12-12-2019.pdf
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/ib6d04776-9014-4ba9-8498-165ef299f00a/tiltaksstrategier-smil-2020-2023-vedtatt-i-kommunestyret-12-12-2019.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema
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7. KULTURMINNEFONDET  

   

Norsk kulturminnefond ble opprettet i 2002, og hovedhensikten 

med fondet er å bevilge penger til tiltak som skal sørge for 

istandsetting og bevaring av kulturminner i Norge. Alle private 

som eier faste kulturminner har rett til å søke om støtte hos 

Kulturminnefondet. Aktuelle prosjekter kan f.eks være restaurering av verneverdige 

bygninger på garden, setra eller i utmarka. Det er mange flere muligheter enn dette. 

Det er mulig å søke midler fra Kulturminnefondet og SMIL-midler til samme prosjekt. Er 

man heldig, kan man bortimot få fullfinansiert et prosjekt med tilskudd. 

Påbegynte og sluttførte prosjekter prioriteres ikke hos Kulturminnefondet – så søk i forkant! 

Fra 2019 er det ingen søknadsfrist for kulturminnefondet, det kan søkes gjennom hele året via 

elektronisk søknadsløsning.  

For mer informasjon, søknad, oversikt over prosjekter som har fått støtte m.m, se nettsiden:   

https://kulturminnefondet.no/    

 

 

8. TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 

God drenering er avgjørende for å få best mulig avling. God drenering reduserer faren for 

erosjon fra jordbruksarealer og slipper ut mindre lystgass enn vannmetta jord. God drenering 

er miljø- og klimavennlig.  

 

Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Det kan gis tilskudd til 

flere typer dreneringstiltak, men det mest vanlige hos oss vil være usystematisk og tilfeldig 

grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet samt åpne avskjæringsgrøfter for å 

hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealet. Tilskuddssats for slike 

tiltak er kr 30 pr løpemeter grøft begrenset oppad til kr 2000 per dekar berørt areal. Dette er 

en dobling av tilskuddssatsen mot tidligere.  Profilering, omgraving og systematisk grøfting 

kan også være aktuelt for tilskudd. Her kan det gis inntil kr 2000 i tilskudd pr dekar berørt 

areal. 

   

Det søkes elektronisk via Altinn. I søknaden må du beskrive dreneringsarbeidet og velge 

dreneringstiltak du planlegger å gjennomføre inkludert plan for dreneringen. Du må laste opp 

kart med grøfteskisse – og dette er obligatorisk for alle søkere. Videre kan det være aktuelt å 

laste opp detaljert kostnadsoverslag m.m. I elektronisk søknadsløsning kan du få en foreløpig 

beregning av tilskudd.  

 

For mer informasjon om tilskuddsordningen, søknad, faglig veiledning etc, se 

landbruksdirektoratets nettside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-

okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#hvordan-soeke-  

Det er kommunen som behandler og avgjør søknad om dreneringstilskudd. 

NB! Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før tilskudd er innvilget. 
 
 
 
 
 

https://kulturminnefondet.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#hvordan-soeke-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#hvordan-soeke-
https://kulturminnefondet.no/
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9. SKOGBRUKETS HJØRNE 

v/Anders Jensen 

Kommunene i Nord Østerdal har 

overfor statlige bevilgende 

myndigheter sendt et ønske om å 

videreføre følgende lokale 

tilskuddsordninger for skogbruket i 

2020. Kommunene forventer at det 

vil foreligge et svar på årets 

tildelinger ved utgangen av mars 

2020 

 

 

Følgene tiltak/ skogkulturinvesteringer ønskes videreført med offentlig tilskudd i 2020 

 

 Markberedning   – 40 % av kostnaden eks MVA 

 Planting/ såing   – 40 % av kostnaden eks MVA + klimatilskudd for 

tettere planting 

 Ungskogpleie    – 40 % av kostnaden eks MVA. begrenset til kr 250 / daa 

 Gjødsling av skogsmark  – 40 % av kostnaden eks MVA  

 Manuell 1. gangs tynning, hogstklasse III med satser kr 130/ m3 eller inntil kr 400/ 

dekar 

 

Restkostnader som ikke dekkes med tilskudd kan dekkes med 

skogfond.  Alle krav om bruk av skogfond og søknader om 

tilskudd meldes til kommunen på eget standardskjema eller 

føres elektronisk via skogfond.no. Frist for levering av søknad 

om tilskudd til kommunen: 15.11.2020.  Søknad om tilskudd 

til gjødsling og tettere planting vil få egne frister, ta kontakt 

med kommunen. Aktuelle skjema og linker finner du på 

kommunens hjemmesider sammen med utfyllende 

informasjon. 

 

Kort om tømmermarkedet for 2020: 

Til orientering er det ventet en begrenset prisnedgang både på skur og massevirke av furu og 

gran på nyåret 2020. Så vidt kommunen er kjent med er det ikke fastsatt noen offisielle 

tømmerpriser enda. Når det gjelder tømmermarkedet lokalt for Folldal er det i hovedsak to 

større kjøpere som kan tilby avsetning, og begge disse tilbyr også bistand med egne 

hogstentreprenører 

 

Kort om status prosjekt «tilstandsregistrering av bruer på landbruksbilveier  

Det er planlagt to informasjonsmøter i forbindelse med 

dette prosjektet som vil gjelde alle veilag/ eiere som har 

mottatt en tilstands-rapport høsten 2019. Det vil bli ett 

møte i Rendalen den 25. februar og ett på Tynset 26. 

februar kl 18.00-21.00. Her blir det mulighet for å 

stille spørsmål knytta til innhold i rapporten, ansvar ved 

ulykke, faglig bistand ved tiltak, orientering om 
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tilskuddsordninger – og hva jordskifte kan tilby ved utfordringer knytta til 

organisering. På møtet stiller representanter fra kontrollorganet, fylkesmannen, 

kommunen og jordskifteretten.  

 

Det vil bli utsendt en egen møteinvitasjon til alle veilag/ eiere som har mottatt en brurapport 
 

10. HUSK RAPPORTERINGER PÅ HJORTEVILT 

§ 32. Rapportering (Forskrift om forvaltning av hjortervilt) 

For elg, hjort, rådyr og villrein skal valdansvarlig representant rapportere årlig fellingsresultat 

til kommunen eller villreinnemda innen 14 dager etter endt jakt. Sett elg og sett hjort skal 

senest rapporteres inn 14 dager etter siste jaktdag av jaktleder/jeger. 

 

11. PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I 

JORDBRUKET 

Hovedutbetalingen for søknadsåret 2019 er i uke 8-2020.  

Vedtaket kommer inn i din meldingsboks i Altinn. Klagefristen er 3 uker fra foretaket mottar 

vedtaket i sin meldingsboks. Så derfor gå inn i Altinn, når du får melding om utbetalingen og 

sjekk at den er riktig. Evt. klage sendes til Folldal kommune. Bare ta kontakt med 

landbruksforvaltningen v/ Synnøve Steien Bakken hvis du har spørsmål om utbetalingen. 

Søknadsfrist for del 1 av søknad om produksjonstilskudd for 2020 er 15.mars (med telledato 

1.mars). 

 

Du kan søke fra 1.mars til 15.mars. Søknaden kan endres fram til 29. mars, hvis du oppdager 

at du har gitt feil opplysninger i søknaden. Det er dyretallet som skal oppgis på søknaden på 

mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til 

økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert 

kjøttfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet per 1. 

mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. 

oktober.  

I søknadssystemet for produksjonstilskudd er det kontroll mot husdyrregister (storfe) på at 

dyretallet som oppgis er riktig. Vær spesielt oppmerksom på kontroll mot 

mjølkekyr/ammekyr og at de har kalvet ila de siste 15 måneder før telledato (og 18 måneder 

for bevaringsverdige husdyrraser). Har det gått lenger intervall mellom kalvingene enn 15 

mnd. 18 mnd.), skal kua føres under øvrige storfe. Noen ganger er avviket riktig, dvs søker 

har oppgitt riktig dyretall og registeret er feil. Dette skjer ved bla dødfødsler. Da blir det i 

husdyrregisteret ikke regnet som kua har kalvet de siste 15 måneder. Vi håper at det blir en 

forbedring av registeret på dette punktet. 

Kommentarfeltet i søknaden kan brukes til å forklare slike avvik og andre 

varselmeldinger som kan dukke opp. 

Storfeholdere, enten det gjelder mjølkeku, ammeku eller rent okseoppdrett, er pliktige til enhver 

tid å holde husdyrregisteret oppdatert for sin besetning. Det er Mattilsynet som drifter 

Husdyrregisteret. Selv om det er lenge til 1. mars 2020, kan det være lurt å logge seg på Altinn og 
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Husdyrregisteret allerede nå og se hva du finner der. Da finner du ut hvilke opplysninger som 

finnes og du kan se om det er feil der som skal rettes opp (av og til blir slakta dyr stående i 

registeret i lang tid – så ikke stol blindt på at registeret stemmer).  

 

Mjølkeku og ammeku i samme besetning  
- Vær obs på at dersom du har både mjølkeku og ammeku må ammekyrne være av minimum 50 

% kjøttferase for at disse skal få tilskudd som ammeku, og ikke som «øvrige storfe».  

 

Driftstilskudd mjølk og driftstilskudd kjøtt  

 Driftstilskudd mjølk er du berettiget fra første  

mjølkeku. I vår sone er satsen kr 35 110/mjølkeku pr. ku fra første til fjerde ku. For 5 kyr og mer 

er maks. driftstilskudd kr 175 550.  

 Driftstilskudd for spesialisert storfekjøttproduksjon gis bare til besetninger på minimum 6 

ammekyr. Satsen pr dyr fra 6 til og med 39 er kr 4 348, og maks. driftstilskudd kjøtt (40 

eller mer ammekyr) er 173 920 kr.  

 

Tilskudd til små og mellomstore mjølkebruk  
For mjølkebruk fra 1 til 23 kyr gis det et dyretilskudd på kr 1 650/ku. Maks tilskudd 37 950 kr.  

For besetninger fra 24 opp til 50 kyr trekkes det så kr 1 355/ku fra dette makstilskuddet, og 

besetninger med mer enn 50 kyr vil altså ikke motta tilskudd til små og mellomstore mjølkebruk i 

det hele tatt.  

 

12. ELEKTRONISK SØKNADSSYSTEM FOR TILSKUDD TIL 

AVLØSNING VED SYKDOM MV. 

 
Fra august 2018 har det vært mulig å søke elektronisk på tilskudd til avløsning ved sykdom, 

fødselspermisjon med mer. Søkerne logger seg inn i Altinn og sender søknaden her.  Det nye 

systemet er forbedret slik at saksbehandlingen blir redusert med flere uker. Det betyr at 

søkeren får pengene inn på konto raskere enn før.  

 

Papirskjemaet vil fortsatt eksistere. Saksbehandler på landbrukskontoret legger da inn 

søknaden elektronisk, før den blir behandlet. Etter hvert blir søknadsordningen fullelektronisk 

for landbruksforetak.  

 

Systemet regner ut automatisk 
I tillegg til at behandlingen blir effektivisert, sikrer systemet riktig beregning av tilskuddet og 

likebehandling av søkerne uavhengig hvor i landet søkeren bor. Tilskuddet blir automatisk 

beregnet, basert på opplysningene i saken. Søkeren kan også hente opp veiledning og 

forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes 

svaret og vedtaket til deg på Altinn. 

 

Slik gjør du:  
- Gå til siden: 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-

jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/  

- Logg deg inn med MINID, BANKID eller lignende 

- Velg landbruksforetaket ditt som «Aktør» 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/
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- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser osv. 

- Last opp nødvendige vedlegg 

 

Hvis du ikke kan bruke internett 
Du kan også gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes 

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

Vi på landbrukskontoret kan også være behjelpelig med å komme i gang med elektronisk 

søknad. 

 

Les mer om avløsning ved sykdom mv. Med bla en lenke til instruksjonsfilm som viser 

hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-

ved-sykdom#korleis-soekje-tilskot- 
 

Sykmelding- ytelser fra NAV 

Ytelser som kan fås fra NAV skal bestandig trekkes fra ved beregning av avløsertilskudd ved 

sykdom. Når du er berettiget sykepenger skal dette trekkes fra sjøl om du har fått avslag fra 

NAV. Eks. vil du kunne få avslag fra NAV når krav om sykepenger er levert etter fristen. Om 

du velger å ikke søke NAV, skal det også trekkes for beløpet du ville vært berettiget. 

 

Det er derfor viktig at sykemeldinger sendes NAV etter hvert.  

Skjema 08-35.01 for beregning av sykepenger må fylles ut. Dette finner du på NAV sine 

nettsider: 

 

https://www.nav.no/soknader/nb/person/helse/sykepenger#NAV083501 

 

Regelverket for ordningen for avløsertilskudd ved sykdom mv er fortsatt komplisert og vi 

anbefaler at du tar kontakt med landbrukskontoret v/Synnøve Steien Bakken når sykdom 

oppstår for å avklare diverse forhold. 

 

13. NYTT FYLKE OG NYE PRODUSENTNUMMER 

 

Som dere sikkert vet får alle produsenter i Innlandet nytt produsentnummer etter årsskiftet på 

grunn av fylkessammenslåingen. 

 

Ved innlogging etter nyttår i landbrukets systemer (Tine, KSL, osv), skal du benytte det nye 

produsentnummeret pluss ditt gamle passord. Det kommer trolig til å bli noe ustabilitet i 

systemene de første dagene.  

 

Alle har fått tilsendt informasjon om hvordan du finner det nye produsentnummeret. Det er 

viktig at du oppdaterer dine kontaktopplysninger hos Landbrukets Dataflyt (tidligere 

Produsentregisteret), slik at de kan nå deg med denne informasjonen.  

Har du ikke hentet ditt nye produsentnummer, kan du gjøre det her:  

https://landbruk.prodreg.no/opensso/XUI/?realm=/prodreg&forward=true&spEntityID=https:/

/profil.prodreg.no/&goto=/SSORedirect/metaAlias/prodreg/idp?ReqID%3Dgardbr_ide3RzIC

cyMDE5LTA4LTMwIDEwOjU1OjE5J30%3D%26index%3Dnull%26acsURL%3D%26spEn

tityID%3Dhttps://profil.prodreg.no/%26binding%3D&AMAuthCookie=#forgotUsername/ 

http://www.altinn.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom#korleis-soekje-tilskot-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom#korleis-soekje-tilskot-
https://www.nav.no/soknader/nb/person/helse/sykepenger#NAV083501
https://landbruk.prodreg.no/opensso/XUI/?realm=/prodreg&forward=true&spEntityID=https://profil.prodreg.no/&goto=/SSORedirect/metaAlias/prodreg/idp?ReqID%3Dgardbr_ide3RzICcyMDE5LTA4LTMwIDEwOjU1OjE5J30%3D%26index%3Dnull%26acsURL%3D%26spEntityID%3Dhttps://profil.prodreg.no/%26binding%3D&AMAuthCookie=#forgotUsername/
https://landbruk.prodreg.no/opensso/XUI/?realm=/prodreg&forward=true&spEntityID=https://profil.prodreg.no/&goto=/SSORedirect/metaAlias/prodreg/idp?ReqID%3Dgardbr_ide3RzICcyMDE5LTA4LTMwIDEwOjU1OjE5J30%3D%26index%3Dnull%26acsURL%3D%26spEntityID%3Dhttps://profil.prodreg.no/%26binding%3D&AMAuthCookie=#forgotUsername/
https://landbruk.prodreg.no/opensso/XUI/?realm=/prodreg&forward=true&spEntityID=https://profil.prodreg.no/&goto=/SSORedirect/metaAlias/prodreg/idp?ReqID%3Dgardbr_ide3RzICcyMDE5LTA4LTMwIDEwOjU1OjE5J30%3D%26index%3Dnull%26acsURL%3D%26spEntityID%3Dhttps://profil.prodreg.no/%26binding%3D&AMAuthCookie=#forgotUsername/
https://landbruk.prodreg.no/opensso/XUI/?realm=/prodreg&forward=true&spEntityID=https://profil.prodreg.no/&goto=/SSORedirect/metaAlias/prodreg/idp?ReqID%3Dgardbr_ide3RzICcyMDE5LTA4LTMwIDEwOjU1OjE5J30%3D%26index%3Dnull%26acsURL%3D%26spEntityID%3Dhttps://profil.prodreg.no/%26binding%3D&AMAuthCookie=#forgotUsername/
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Fyll inn organisasjonsnummeret ditt og du mottar det nye produsentnummeret ditt på e-post. 

Du kan også få det nye produsentnummeret ved å henvende deg til landbrukskontoret. 

 

14. NYTT TILBUD – ANNONSERING AV JORDLEIE OG 

KVOTELEIE/SALG PÅ WWW.FOLLDAL.KOMMUNE.NO 

 

I arbeidet med utarbeidelse av handlingsplan for Landbruket i Folldal 2019 – 2022 kom det 

fram et ønske om en «pool» for jordleie på nett, der den som leier jord kan melde inn 

leieavtaler som en ønsker å bytte bort med leid areal med kortere kjøreavstand. Dette ble tatt 

med i tiltaket om «Redusere kjøreavstand mellom driftsbygning og den dyrka jorda som 

drives». Og under tiltaket på «Utvikling av mjølkeproduksjonen i Folldal», ligger inne en 

målsetting å motivering til at kvoter som leies ut eller omsettes fra Folldal ikke forsvinner ut 

av bygda. Ut fra dette lanseres nå følgende tilbud:  

 

På www.folldal.kommune.no under landbruk blir det en egen boks/inngang der vi kan legge 

ut følgende gratis:    

 

Annonse om ønske om bytte av leieavtaler for jord 

Den som ønsker å «bytte bort» leieavtaler på jord (eller eventuelt bytte bort egeneid jord) for 

areal med kortere kjøreavstand kan annonsere. For slik annonse kreves følgende:  

-Navn kontaktperson/leietaker + kontaktinfo.  

-Cirka antallet dekar og hvor arealet ligger.  

-Annonsering må være avklart med eier av arealet.   

 

Annonse om bortleie av jord 

-Eier av dyrka jord kan annonsere bortleie av dyrka jord.  

For slik annonse kreves følgende:  

-Navn eier/kontakperson + kontaktinfo.  

-Cirka dekar som skal leies bort.  

 

Leie/salg av kvote 

For mjølkekvoter åpnes for følgende annonser:  

-Utleie av kvote. 

-Privat salg av kvote. 

-Ønske om leie eller kjøp av kvote.  

 

 

Annonser kan sendes på epost til bjorn.gussgard@folldal.kommune.no eller 

postmottak@folldal.kommune.no  

 

 

http://www.folldal.kommune.no/
mailto:bjorn.gussgard@folldal.kommune.no
mailto:postmottak@folldal.kommune.no
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15. Åpent møte:  

FJELLANDBRUKET FRA 2020 OG FRAMOVER – HVOR 

LIGGER MULIGHETENE FOR GROVFORBASERT 

HUSDYRPRODUKSJON?  

Sted: Gruvekroa 

Tid: Mandag 10. februar klokka 19.30 

Påmelding til postmottak@folldal.kommune.no eller telefon 62491000 innen 

torsdag 6. februar.  

 

 

 

 

 

 

Program:  

Finansieringsrådgiver hos Innovasjon Norge på tradisjonelt landbruk Tom Arild 

Fredriksen: Investeringer i tradisjonelt landbruk i 2020 og framover. Hvordan få 

til moderniseringer, tilpassing til nye krav til driftsbygninger. Dagens 

markedssituasjoner, aktuelle strategier, hva kan finansieres av Innovasjon 

Norge?  

 

Forsker NIBIO Ola Flaten: Driftstilpasninger og økonomi dersom volumet 

stagnerer eller reduseres.  

 

Bevertning.  

 

Arrangør: Folldal kommune, enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

mailto:postmottak@folldal.kommune.no
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16. TILSKUDDSKALENDER 2020 

 

VIKTIGE SØKNADSFRISTER 2020 TILSKUDDS- OG 

FINANSIERINGSORDNINGER  FOR LANDBRUKET I FOLLDAL 
 

 

15. januar Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader 

(Fristen gjelder inn til Fylkesmannen) 

                   

1. mars  Tilskudd til skogsbilveibygging. 

 

1. april  Tilskudd til tiltak i beiteområder. 

 

15. mars Produksjonstilskudd i jordbruket del 1   

 

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

 

1. oktober Tilskudd til skogsbilveibygging 

 

15. oktober Generelle miljøtiltak (RMP) – bl.a tilskudd til mjølkeproduksjon på setra, 

tilskudd til areal i seterområder, tilskudd til ingen jordarbeid om høsten, 

tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.  

 

15. oktober Produksjonstilskudd i jordbruket del 2 

  Tilskudd til avløsning ferie og fritid.  

 

31. oktober Erstatning for omfattende avlingsskader.                       

 

1. november Erstatning rovdyrskade - sendes rett til Fylkesmannen, miljøvernavdelinga. 

 

15. november Tilskudd til drift av beitelag.  

 

10. januar  Frist for å etter registrere på søknaden produksjonstilskudd pr 15. oktober. Kan 

etter registrere avløserutgifter påløpt etter 1. oktober og dyr funnet igjen på 

utmarksbeite etter 1. oktober.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/Usq-7ZzgBew/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke/produksjonstilskudd-hvordan-s%C3%B8ke&h=720&w=1280&tbnid=pAp6fm_v87lDIM:&zoom=1&docid=zIqBBtJCbzjx9M&ei=8lVGVM3qBueoygPz2IHIDw&tbm=isch&ved=0CB4QMygWMBY4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1541&page=11&start=313&ndsp=28
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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 for å 

levere søknad er 1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.  

 Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, inkl.  

erstatning 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. Elektronisk søknad er mulig via ELF 

(Landbruksdirektoratet) 

 

Løpende saksbehandling, ingen søknadsfrist: 

 Innovasjon Norge: IBU finansiering til tradisjonelt landbruk og nye 

næringer/bygdenæringer.   

 Innovasjon Norge: Lån til landbruksformål – både tradisjonelt landbruk og 

tilleggsnæringer. 

 Kommunalt tilskudd til nydyrking.  

 Tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

 Fylkeskommunen: IBU-tilskudd til tilretteleggende fellestiltak.  

 TPO – tidligpensjon for jordbrukere. 

 

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. 

 

 

 

 

 

LANDBRUKSPERSONELL I FOLLDAL KOMMUNE  
 

Gjør gjerne forhåndsavtale i servicekontoret, så er dere sikre på å treffe oss.  

 

-Bjørn Gussgard, jordbrukssjef, 80% stilling, vanligvis ikke tilstede fredager, 

bjorn.gussgard@folldal.kommune.no  

-Anita Tellebon, fagkonsulent landbruk, 60% med landbruksarbeid, vanligvis ikke tilstede 

torsdager, anita.tellebon@folldal.kommune.no  

-Synnøve Steien Bakken, fagkonsulent landbruk, cirka 40% med landbruksarbeid. 

synnove.s.bakken@folldal.kommune.no  

-Anders Jensen, skogfaglig kompetanse som leies av Fellesforvaltningen Alvdal/Tynset, 

vanligvis kontordag i Folldal annenhver tirsdag (partallsuker). 

anders.jensen@alvdal.kommune.no. For øvrig er det bare å kontakte Anders på kontoret på 

Storsteigen telefon 62 48 91 33 / 47 79 15 17 

mailto:bjorn.gussgard@folldal.kommune.no
mailto:anita.tellebon@folldal.kommune.no
mailto:synnove.s.bakken@folldal.kommune.no
mailto:anders.jensen@alvdal.kommune.no

