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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 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 e-post adresse til
oss, og meld gjerne også fra flere e-post adresser om det ønskes at flere tilknytta garden skal
motta Over Skigard`n.

Les i denne utgaven om tilbud som kommer i landbruksprosjektet

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, tilstede onsdag, torsdag
og fredag. anita.tellebon@folldal.kommune.no
-Synnøve Steien Bakken, fagkonsulent landbruk, cirka 50% 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

NÅ KOMMER FLERE TILBUD I LANDBRUKSPROSJEKTET;
FRAMTID I FJELLANDBRUKET!
Etter oppstartsmøte og ungdomssamling i vinter med god deltakelse, kommer det nå flere
tilbud. Kontaktperson for alle tilbud, dersom du lurer på noe er Bjørn Gussgard, telefon 62 49
10 00 eller bjorn.gussgard@bbnett.no.
Faggrupper: Faggruppe for sau og faggruppe for mjølkeproduksjon starter opp høsten 2015.
Se side 3 og side 4 for opplysninger. Påmeldingsfrist er 20. august. Deretter vil det over nyttår
komme tilbud på faggruppe storfekjøtt og faggruppe bygdenæring/tilleggsnæring.
Delta gjerne på faggruppene med flere fra hvert bruk, eks. samboere og ektefeller eller flere
generasjoner. Særlig viktig er det vel å slippe til interesserte ungdommer. For å stimulere til
dette er egenandel kr 1.000 for første deltaker, kr 500 for deltaker nr 2 og gratis for deltaker nr
3 eller flere. Vi håper også på påmelding til faggruppene både fra folk med erfaring innenfor
de ulike produksjoner og folk i oppstartsfasen.
Individuelle veiledningspakker: Fra nå åpnes det for påmelding til individuelle
veieldningspakker innenfor 4 fagtema; Mjølkeproduksjon ku og geit, sau, storfekjøtt og
bygdenæring/tilleggsnæring for kostnad inntil kr 15.000. Se side 5 for ytterligere informasjon.
For individuelle veieldningspakker er det løpende påmelding gjennom hele prosjektperioden
fra dags dato, så lenge vi har midler.
Fellesmøter: Siste halvpart av oktober kommer et kveldsmøte med fokus på
mekaniseringsøkonomi slått og husdyrgjødsel, med tilbud om bondepub etter møtet. Videre
utover vinter og vår vil komme et møte om nydyrking og deretter hydrologi og grøfting.
Landbruksprosjektet er finansiert med fjellandbruksmidler. Styringsgruppe for prosjektet er:
Anne Margrethe Sæterhaug, representerer bondelaga i Folldal
Synnøve Brandsnes, representerer Folldal Bonde- og Småbrukarlag
Jo Bakken Berg, representerer produsentlaget TINE
Eirik Sletten, representerer Folldal Sau og Geit
Hilde Frankmo Tveråen, politisk valgt av kommunestyret, representerer AP
Ståle Støen, politisk valgt av kommunestyret, representerer SP/SV.
Gi gjerne innspill til landbruksprosjektet til medlemmene i styringsgruppa.
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LANDBRUKSPROSJEKTET:FRAMTID I FJELLANDBRUKET!

FAGGRUPPE SAU
Vi oppfordrer til flere deltakere fra hver
landbrukseiendom, med begge ektefeller eller flere
generasjoner. Egenandel kr 1.000,- for deltaker nr
1, kr 500,- for deltaker nr 2 og gratis for deltakere
fra nr 3 eller mere.
Påmelding til Folldal kommune, servicekontoret
postmottak@folldal.kommune.no eller 62 49 10
00 innen 20. august 2015. Oppgi navn deltaker(e),
telefonnummer og e-post adresse.
Hovedleverandør Rådhuset Vingelen.
Samling 1
Innhold: Teoretisk studiedag om
driftsbygningstyper og ulike tekniske løsninger.
Stikkord: mekanisering, gjødsel, foring, kraftfor.
Foredragsholder: byggerådgiver Eirik
Kolbjørnshus (Nortura)
Tidspunkt: uke 41 (5.-11. okt)
Dagssamling fra 10.00 til 14.30, med en halv time pause med servering underveis.
Samling 2
Innhold: Studietur for å se på praktiske eksempler på de ulike løsningene i driftsbygninger.
Turen går i sørgående retning (Midt Gudbrandsdalen)
Organisering: Eleonie Pijl-Zomer (Rådhuset Vingelen) og Erling Skurdal (Nortura)
Tidspunkt: uke 43 (19.-25. okt), gjerne fredagen
Samling 3
Innhold: Teoretisk studiedag om optimalisering av produksjon og økonomi.
Stikkord: foring, klassifisering av slakt, kvalitet, økonomi i eksisterende driftsopplegg,
praktiske eksempler fra noen lokale sauebønder.
Foredragsholder: Erling Skurdal (Nortura)
Tidspunkt: uke 45 (2.-8. nov)
Dagssamling fra 10.00 til 14.30, med en halv time pause med servering underveis.
Samling 4
Innhold: Studietur for å se på praktiske eksempler på ulike tekniske løsninger, samt diverse
driftsopplegg. Turen går i nordgående retning (Oppdal)
Organisering: Eleonie Pijl-Zomer (Rådhuset Vingelen) og Toril Hardnes (Nortura)
Tidspunkt: uke 47 (16.-22. nov) gjerne fredagen
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LANDBRUKSPROSJEKTET:FRAMTID I FJELLANDBRUKET!

FAGGRUPPE MJØLK
Vi oppfordrer til flere deltakere fra hver landbrukseiendom, med begge ektefeller eller flere
generasjoner. Egenandel kr 1.000,- for deltaker nr 1, kr 500,- for deltaker nr 2 og gratis for
deltakere fra nr 3 eller mere.
Påmelding til Folldal kommune, servicekontoret postmottak@folldal.kommune.no eller
62 49 10 00 innen 20. august 2015. Oppgi navn
deltaker(e), telefonnummer og e-post adresse.
Hovedleverandør produsenttjenesten TINE
Tilbudet på faggruppe mjølk blir innenfor to grupper:
A)En gruppe for de som er i en veivalgsituasjon og som
er i en prosess der man vurderer
utvidelse, utbygging eller nedtrapping.
B)En gruppe for de hvor beslutning om framtidig
melkeproduksjon er tatt. Her er fokuset
først og fremst på optimalisering og drift.
Ut fra påmelding vil det bli tatt stilling til hvordan det
faglige på geitmjølk vil bli tatt inn i opplegget.
Det legges opp til 4 samlinger totalt for hver av gruppene. Første samling begge grupper
høsten 2015, cirka 19.-23. oktober. Tema første samling:
A) Gruppe veivalg, utbygging etc. : Bruksutvikling, muligheter og utfordringer. Orientering
og diskusjon om momentliste til vellykket bruksutvikling.
B) Gruppe optimalisering og drift: Prioritering av tiltak. Hva gir mest igjen økonomisk
resultat?
Videre blir det ytterligere tre samlinger vinter, vår og høst 2016. En av samlingene vil være en
studietur. Begge gruppene vil ha en rådgiver fra TINE som tar ansvar for aktiviteten i gruppa,
og TINE vil benytte ulike folk med spesialkunnskap for å dekke ulike emner. Medlemmene
av gruppene gis anledning å være med å påvirke innholdet og aktiviteten.
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LANDBRUKSPROSJEKTET:FRAMTID I FJELLANDBRUKET!

TILBUD OM INDIVIDUELLE VEILEDNINGSPAKKER
Mulighet for påmelding fortløpende gjennom hele prosjektperioden fra dags dato og
gjennom prosjektperioden. Hver veiledningspakke har en kostnadsramme på inntil kr
15.000. Egenandel som er det beløp som betales av brukeren er kr 1.000.
Tilbudet deles i 4 fagtema:
Individuell veiledningspakke
MJØLK, leverandør
produsenttjenesten TINE
Individuell veiledningspakke
SAU, leverandør Rådhuset
Vingelen, benytter
landbruksrådgivinga på Tynset eller
NORTURA som underleverandør
Individuell veiledningspakke

KJØTTPRODUKSJON
STORFE leverandør Rådhuset
Vingelen, benytter bla. NORTURA
som underleverandør
Individuell veiledningspakke

BYGDENÆRINGER /NYE
NÆRINGER
leverandør Rådhuset Vingelen

For alle 4 fagtema. Påmelding til Bjørn Gussgard,
bjorn.gussgard@folldal.kommune.no eller telefon
62491000.
Ved påmelding oppgi:
-Navn
-Telefonnummer
-Ønsket fagtema
-Gjerne noen få setninger om hva det ønskes å
fokusere på.
Det er utarbeida et skjema på kommunen sin nettside
som kan benyttes for påmelding. Skjemaet finner du
på denne linken:
http://www.folldal.kommune.no/13613.Landbrukspros
jektet-Framtid-i-fjellandbruket.html
Eller gå inn på www.folldal.kommune.no, velg næring
og landbruk, velg landbruk, og gå inn på
landbruksprosjektet.

TILSKUDDSORDNINGER DRENERING
Lokalt landbrukskontoret formidler både det statlige
dreneringstilskuddet og tilskudd til hydrotekniske tiltak i SMIL
ordningen. En del mindre hydrotekniske tiltak innenfor SMIL
ordningen trenger ikke forhåndssøknad men fungerer som en
refusjonsordning. Litt komplisert kan det nok virke. Her følger derfor
en oversikt i tabell form.
Dersom du lurer på noe – ta kontakt med oss. Vi hjelper også gjerne til
med faglige råd.
SMIL
tilskudd
Lukka drensgrøfter, lukka samlegrøfter,
tilskudd kr 20 pr løpemeter grøft, tilskudd
under kr 3.000 utebetales ikke. For
systematisk grøfting kr 1.000 pr dekar
Omgraving av myr, profilering av myr,
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Statlig
grøftetilskudd
x

x

Søknadsfrist

Søknad på forhånd.
Løpende saksbehandling
gjennom året
Søknad på forhånd.
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tilskudd med kr 1.000 pr dekar.
Nye avskjæringsgrøfter

x

Rensking av gamle avskjæringsgrøfter

x

Åpne kanaler tilknytta dyrka mark som er
enten samlegrøfter eller transportkanaler for
vann fra avskjæringsgrøfter eller lukka
drensgrøfter
Nye avskjæringsgrøfter, rensking av
avskjæringsgrøfter eller åpne kanaler der
tilskudd overstiger kr 5.000
Reperasjon av lukninger/lukka rør utført
tidligere (Gjelder bare lukninger med
dimensjon 6 tom eller større. Nye lukninger
kan ikke støttes)
Steinsetting av erosjonsutsatte strekninger på
kanaler eller avskjæringsgrøfter

x

Løpende saksbehandling
gjennom året
Refusjonsordning ved
tilskudd inntil kr 5.000,
frist 15. oktober
Refusjonsordning ved
tilskudd inntil kr 5.000,
frist 15. oktober
Refusjonsordning ved
tilskudd inntil kr 5.000,
frist 15. oktober

x

Søknad på forhånd innen
15. mai

x

Søknad på forhånd innen
15. mai

x

Søknad på forhånd innen
15. mai

GJERDEHOLD OG GJERDEPLIKT
I Folldal benyttes stort sett alle utmarksområder til utmarksbeiting. Vi er i den heldige
situasjon at det er omfattende utmarksbeiting med sau, storfe og geit over store områder. En
forutsetning for å slippe beitedyr i utmarka er godt vedlikehold av gjerder rundt all dyrka
mark. Det er sedvane i Folldal at det er eier av dyrka mark som har plikt til å holde gjerde mot
utmark.
Folldal kommune har egen forskrift der beitedyra av hensyn til vern
av barskogen, ikke skal slippes på utmarksbeite i barskogen før 1.
juni. Alle eiere av dyrka mark oppfordres til å gå over gjerder og
stenge grinder før beiteslepp.
Minner også om at et godt gjerde er et fysisk stengsel men også et
«psykologisk» stengsel. Et velfungerende «psykologisk» stengsel må være konsekvent og
ikke åpent og lukket annenhver dag. Dersom grinder blir stående oppe etter slåtten, eller
dersom hull i gjerdet ikke blir reparert, vil dyra huske muligheten for saftig beite på innsida.
Resultatet blir beitedyr med økende motivasjon for å bryte seg gjennom gjerder og grinder. En
storfe flokk med dyr på 5-600 kilo bryter seg tvers gjennom det meste, dersom dyra virkelig
har fått motivasjon for det. Og sau som har erfart at et gjerde har noen smutthull, vil selvsagt
huske sine positive erfaringer livet ut, og fortsette leting etter nye svake punkter i gjerdet.
Minner også om at gjerder med manglende vedlikehold som ligger nede, er en fare for både
bufe på utmarksbeite og viltet. Det er grunneier sin plikt å fjerne eller gjenreise gjerder i
utmark eller mot utmark som kan være til fare for bufe eller vilt. Denne plikten er hjemlet i
dyrevelferdsloven, og med Mattilsynet som ansvarlig myndighet.
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OBS – VILKÅR – TILSKUDD TIL GENERELLE MILJØTILTAK
«Tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark» har vi hatt i flere år. De siste åra
har søknadsfristen vært 1. oktober. De ulike ordningene er beskrevet i det årlige
veiledningsheftet som legges ut på nettsiden: www.fylkesmannen.no/hedmark/RMP
Avhengig av hvilke tiltak man søker på, må bestemte vilkår oppfylles. Søker forplikter seg til
å sette seg inn i regelverket før en søker, for å være sikker på at en oppfyller vilkårene for å
søke om tilskudd. For fullstendige vilkår må både forskrifter og veiledningshefte ses under
ett.
Landbruksforvaltningen foretar årlig kontroll av minst 5% av søknadene. Formålet med
kontrollen er å se om opplysningene i søknaden stemmer og om vilkårene for tiltaket er
oppfylt – slik at korrekt beløp blir utbetalt. Feilopplysninger eller brudd på regelverk kan gi
trekk / avkorting i tilskudd.
For alle tiltak er det krav om at man har årlig oppdatert gjødslingsplan (se forskrift om
gjødslingsplanlegging, spesielt §3) og at de som benytter plantevernmidler fører
sprøytejournal (se forskrift om plantevernmidler § 18).
Her er en oversikt over noen av tiltakene som det kan søkes tilskudd til fra ordningen
«Generelle miljøtiltak» (RMP-regionalt miljøtilskudd for Hedmark) samt viktig
informasjon/kommentar til noen av vilkårene.
Navn på tiltak det
kan søkes tilskudd

Vilkår (bare enkelte nevnt
her- se forskrift/veiledning)

Kommentar til vilkår

Tilskudd til
miljøvennlig
spredning av
husdyrgjødsel (eng
eller åker- kan ikke
få tilskudd til begge
deler)

Minst 75% av all
husdyrgjødsel som foretaket
disponerer må spres om våren
el i vekstsesongen.

Utgangspunkt er spredd mengde
høsten året før søknadsåret. Hvis
det da ble spredd 100 m3, må du
spre minst 300 m3 vår /vekstsesong
i søknadsåret for å være tilskudds
berettiget dette tiltaket. Det er altså
viktig å notere hva som faktisk er
spredd både høsten før og sesongen
det søkes for – særlig hvis
gjødselplana er fraveket, notere
gjerne i gjødselplana.

Ved spredning i eng må arealet
høstes eller beites etter
spredning samme år.
Ved spredning i åpen åker om
våren - med rask nedmolding
innen 2 timer
Ved spredning i åpen åker kan
det ikke være spredd
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Må dokumenteres ved notater – dato og
klokkeslett, spredd mengde, skifte.
F.eks i gjødselplan el KSL-notat mv. En
skal notere seg tider for nedmolding av
husdyrgjødsel uavhengig av om man
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husdyrgjødsel på arealet etter
siste høsting året før.
Tilskudd til utsatt
jordarbeiding

Kan ikke jordarbeide omsøkt
areal før etter 1. mars året etter.

Tilskudd til skjøtsel
av seterareal

Høstes ved slått eller beite
minst en gang i vekstsesongen

Tilskudd til
seterdrift med
mjølkeproduksjon

søker tilskudd på dette tiltaket eller
ikke.

Tilstrekkelig beitetrykk
Mjølkeproduksjon på seter
minst 4 uker
Krav til minsteproduksjon

Det er spesielt tiltaket «Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel» som ser ut til å
være utfordringen når det gjelder å dokumentere at alle vilkår er oppfylt når
landbruksforvaltningen er ute på kontroll. Ta derfor en ekstra sjekk på dette – og få rutiner
på plass.
Vær også oppmerksom på «Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav, spesielt kap 7
–§ 24. Stikkord her er «18 timer» og «17 kg totalnitrogen»
For å finne riktige lover og forskrifter, bruk gjerne nettsiden www.lovdata.no og søk opp det
du er ute etter. Søkemotoren ligger helt øverst i dette bildet.

ROVDYRBEREDSKAPEN
Hverken ledelsen i skadefellingslaget eller
kommunalt landbrukskontor har en godtgjort
beredskap i forhold til rovdyrskader. Utenom fast
arbeidstid i kommunen (på kveld, helg og ferietider)
vil vi prøve å hjelpe til hvis vi er tilgjengelig på
mobil. Det er likevel viktig at ikke alt stopper opp
dersom nøkkelpersoner ikke svarer på mobilen. Når
det er aktuelt med skadefelling, ring fylkesmannen
eller vakt telefonen og få inn en fellingssøknad.
Fylkesmannens vakt telefon 97 02 98 40.
Er bemanna mandag-fredag: 08:00-21:00
Er bemanna lørdag, søndag og helligdag: 10:00-20:00
E-post adresse Fylkesmannens miljøvernavdeling: fmhepost@fylkesmannen.no
Husk muligheten for å søke fylkesmannen om midler til ekstraordinært tilsyn dersom
rovdyrskader oppstår.
Landbrukspersonellet Folldal kommune:
Jobb
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Bjørn Gussgard
Synnøve Steien Bakken
Anita Tellebon

47 97 96 83
48 88 32 27
48 88 43 79

90 59 08 34
99 02 45 93
91 77 12 66

Ledelsen skadefellingslaget i Folldal kommune:
Lars Henrik Odden (leder)
Stian Tørhaug (nestleder)
Kjetil Streitlien (nestleder)

Telefon
90 66 81 38
91 61 12 11
45 21 23 90

Skadefellingslaget er i år oppdelt i to grupper. En «prioritert gruppe» på 15 personer, og hele
skadefellingslaget med i alt cirka 40 personer inkludert «prioritert gruppe». Dette er gjort for
å kunne ha mulighet til å mobilisere en innsats raskere med færre personer å forholde seg til i
oppstart av en del fellingsforsøk. Hovedregelen er at for oppstart av fellingsforsøk på bjørn,
ulv og saker ellers der tidsfaktoren er viktig, varsles i første omgang «prioritert gruppe». For
fellingsforsøk som trekker i langdrag og for de fleste fellingsforsøka på jerv, varsles hele
fellingslaget.

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I
JORDBRUKET
Fra 1.1.2015 ble ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket innført.
Forskriften virker i sammenheng med jordbruksavtalens bestemmelser om tilskuddsordninger,
definisjoner, satser, utmåling av tilskudd mv.
De viktigste endringene som vil bety noe for den enkelte er forsøkt gjengitt nedenfor:
Grunnvilkår: Som tidligere er det krav om at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret
og drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer. Kravet om
omsetning på minimum kr 20.000,- er tatt bort. Bunnfradraget er økt fra kr 3000 til kr 6000.
Landbruks- og matdepartementet har for enkelte produksjoner utdypet noe nærmere hva som
ligger i vilkåret om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det vil si at det kreves en viss
avdrått før produksjonen kan anses å være tilskuddsberettiget. Ut i fra varselmeldinger som
blir kjørt i forhold til leveranser med mer, skal landbruksforvaltningen i kommunen vurdere
om kravet til vanlig jordbruksproduksjon er oppfylt eller ikke. Gjennomsnittstall for
leveranser av mjølk og kjøtt i regionen skal nyttes for denne vurderingen. Det skal kunne tas
hensyn til lokale forhold(eks store rovdyrtap, gamle raser med lavere gjennomsnittsytelse og
særegne forhold).
I de sakene der konklusjonen ser ut til å bli at kravet til vanlig jordbruksproduksjon ikke er
oppfylt, blir foretaket varslet om at kommunen vurderer saken. Foretaket gis anledning til å
uttale seg og komme med evt. nye opplysninger før det fattes vedtak. Konsekvensen av at
kravet til vanlig jordbruksproduksjon ikke er oppfylt er store. Mjølkekyr/ammekyr får
tilskudd som øvrige storfe og tilskudd til sau blir avslått.
For storfe er definisjonene av mjølkeku og ammeku endret. Det er satt krav om at både
mjølkekyr og ammekyr må ha kalvet i løpet av de siste 15 måneder. Hvis ikke skal kua føres
opp under øvrige storfe.
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Tilskudd til husdyrhold. Noen av tilskuddsordningene har fått færre intervaller. Det gis nå
tilskudd for mjølkekyr utover de første 50 dyrene, for storfe utover de første 250 dyrene og
for sau utover de første 300 dyrene. Maksimalbeløp for husdyrtilskudd er økt til kr 560000 pr
år. Du finner de nye satsene under kapitel 4 i veiledningsheftet:
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuellsoknadsomgang/_attachment/44048?_ts=14a7268a3e0
Nytt veiledningshefte vil komme i juli 2015 for søknadsomgangene august 2015 og januar
2016.
Tilskudd til jordbruksareal. Arealtilskuddene har ikke lenger strukturdifferansiering og
toppavgrensning. Det vil si lik tilskuddssats uavhengig av størrelse på arealet.
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Fra avløseråret 2015 (med søknad og utbetaling i
2016) er det krav om at alle foretak må dokumentere at de har hatt utgifter til avløsning. Maks
tilskudd for 2015 med utbetaling i 2016 er foreløpig fastsatt til kr 74200. Hvor mye du har i
avløsertilskudd for 2015 står i utbetalingsbrevet du har mottatt nå i juni. Fra 1. januar 2015
kan avløsertilskuddet også brukes til å dekke utgifter til kjøp av avløsertjenester fra andre
foretak enn avløserlag eller avløserring. Utgiftene må da dokumenteres med faktura og
bankbilag.
A-ordningen ble innført fra 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave,
årsoppgave for arbeidsgiveravgift m.v. A-meldingen skal sendes elektronisk en gang i
måneden. Inntektsåret 2014 var dermed siste året som det ble levert lønns- og trekkoppgave.
Les mer om dette på Altinn.no eller Skatteetaten.no.
Gjødslingsplan/miljøplan. Miljøplan med internkontrollen som har dokumentert
miljøhensyn i jordbruksdriften skal nå ivaretas gjennom Kvalitetssystemet i landbruket
(KSL). Krav om gjødslingsplan og sprøytejournal er ikke absolutte vilkår for å kunne motta
areal- og kulturlandskapstilskudd. Hvis du ikke har gjødslingsplan skal det krysses nei for det
i søknaden og du vil få et trekk i utbetalingen. Størrelsen på trekket er ennå ikke kjent, men
regner med at det blir på størrelse som tidligere miljøplantrekk. Vi gjør oppmerksom på at for
søknad om regionalt miljøtilskudd og smil-søknad er det et absolutt krav å ha gjødslingsplan.
Slik at for de aller fleste vil det lønne seg å få utarbeidet gjødslingsplan som blir oppdatert
hvert år.
Når vi er ute på kontroll vil vi kontrollere om foretaket har gjødslingsplan og evt.
sprøytejournal etter forskrift om gjødslingsplanlegging og forskrift om plantevernmidler.
Regler for avkorting ved brudd på forskriftene er:
Ved manglende gjødlingsplan: 20 % avkorting av det totale areal- og
kulturlandskapstilskuddet.
Ved manglende gjødslingplan og sprøytejournal: 40 % avkorting av det totale areal- og
kulturlandskapstilskuddet.
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INFORMASJON OM NYTT STUDIETILBUD PÅ STORSTEIGEN
VIDEREGÅENDE SKOLE
I september 2015 starter fagskoleutdanningen Grovfôrbasert husdyrproduksjon
for fjellandbruket med studiested Storsteigen videregående skole.Utdanningen gjennomføres
som deltidsutdanning over 2 år og med 10 samlinger pr år. Lærerkrefter fra Storsteigen og
landbruksmiljøene rundt: Norsk Landbruksrådgivning, Tine, NILF, Bioforsk, Vekstra, +
forsker og veterinær. Studieavgift ca kr 5000,- + læremidler, ellers offentlig finansiert.
Målgruppe: Nåværende eller framtidige gardbrukere, ansatte i rådgivningsapparatet og
fagarbeidere i fjellandbruket over hele landet.
Studiet består av 4 emner:
Driftsledelse og økonomi
Planteproduksjon med fokus på grovfôr og beite
Husdyrproduksjon – mjølk og kjøtt på storfe, sau
Fordypningsarbeid/hovedprosjekt, gjerne knyttet til egen virksomhet/gard.
Søknadsfrist 15.juni, deretter fortløpende inntak på ledige plasser.
Søknadsskjema og mer info finner du på www.storsteigen.vgs.no eller ring tlf 62489440.
Du kan også lese mer om fagskoletilbud i landbruk på Søk grønn fagskole nå! - Bondelaget

BONDENS NETTVERK
En husdyrbonde har et stort
ansvar hver eneste dag. For alle
bønder kan det oppstå en
situasjon eller en enkelthendelse
som gjør at det er vanskelig å
håndtere alt alene.
Noen eksempler på utfordringer
som kan være krevende å
håndtere midt oppi et krevende
driftsopplegg for garden kan
være helseproblem, rusproblem,
økonomiske problem,
samlivsbrudd, dødsfall i nær
familie etc. Noen ganger kan
det være kroniske og langvarige
problemer, andre ganger en krise
i en tidsavgrenset periode.
Da kan man søke hjelp. Se http://www.folldal.kommune.no/10886.Bondens-nettverk.html
eller kontakt jordbrukssjef Bjørn Gussgard.
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SKOGBRUK
Veiledningsprosjekt skogbruk i Folldal 2015
Det videreføres et «veiledningsprosjekt skogbruk» for Folldal i 2015,
og dette innebærer gratis veiledning til skogeiere der formålet er en
generell aktivitetsøkning i det lokale skogbruket.
Kommunen har engasjert en lokal og egenaktiv skogeier til prosjektet; Stein Olav Brustad
Lilleeng. Han er skogbruksutdannet og bosatt på «Tømmerøien» ved «Egnund», og er en
aktiv, erfaren næringsutøver der drift av egen eiendom med mjølkeproduksjon og skogbruk
utgjør hovedbasis. Dette er et tilbud om personlig og behovsretta veiledning om skogbruk
med tema som hogst, tynning og skogkulturinvesteringer.
Prosjektet har ekstern finansiering med midler fra Landbruksdirektoratet og har sitt tredje og
siste år nå i 2015. Dette er et tilbud om gratis veiledning til skogeier med ett begrenset
budsjett som fungerer etter prinsippet «først til mølla»!!
Vi oppfordrer alle interesserte skogeiere i Folldal kommune til å benytte muligheten nå – ta
kontakt med Stein Olav på telefon: 90977574.
Skogkultur – lokale tilskudd
For 2015 gis det tilskudd til følgende tiltak knytta til investeringsarbeider i egen skog






Markberedning 40 % av kostnaden eks. MVA
Planting, supplering og såing 40 % av kostnaden eks. MVA
Ungskogpleie 50 % av kostnaden eks. MVA – maks tilskudd inntil kr. 250 / daa
Stammekvisting og gjødsling 40 % av kostnaden eks. MVA
Forhåndsrydding før tynning – 30 % av kostnaden eks. MVA – maks tilskudd kr. 75
/ daa
Det kreves at alle typer tiltak utføres slik at resultatet tilfredsstiller en faglig standard som skal
avklares med den kommunale landbruksenheten. For utbetaling av tilskudd og skogfond for
utført skogkultur, bruk signert skjema SLF 909B sammen med kartopplysninger/ referanse.
•

Tilskudd manuell tynning i hogstklasse III

Gjelder for produktiv bar eller lauvskog, og tiltaket skal utføres slik at det tilfredsstiller
faglige skjøtselskrav. Krav til uttak av nyttbart virke > 2 m3 / daa. Tilskuddet er basert på
tynnet areal - og utgjør inntil kr. 400 / daa eller kr. 130 / m3. Bruk skjema SLF 917
Generell søknadsfrist tilskudd:
Alle tiltak med NMSK tilskudd skal være levert kommunen - bruk skjema SLF 909B
sammen med kopi av eventuell faktura signert skogeier senest innen 15. november.
Alle satser er veiledende for 2015 – og det tas ett forbehold om endringer.
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Tilskudd til skogbilveier i Nord Østerdal 2015:
Hedmark fylke er i 2015 tildelt 9,1 millioner kroner i NMSK midler øremerket tilskudd
skogsbilveier. Det kan ytes tilskudd til nybygging, ombygging og punktutbedring av
skogsbilveier, bruer og velteplasser. Ordningen omfatter både bil og traktorveier med
differensierte satser, og minstekostnaden for anlegg berettiget for tilskudd er > kr. 25.000 eks.
MVA. Maksimal tilskuddssats er 50 % av kostnaden eks. MVA. for veiens skogandel.
Ved tilskudd medfølger 25 års vedlikeholdsplikt - og krav til teknisk byggestandard.
Alle tilskuddssatser er veiledende og baseres på årlige bevilgninger med et begrenset
budsjett. Endringer vil forekomme – og ta derfor kontakt med kommunen før
planlegging/ oppstart.
Aktuelle skjema finner du på kommunens hjemmesider under «skogbruk»:





Skogfond
Skogkultur – lokale tilskudd
Melding om hogst i vernskog
Skogs- og landbruksveger

FORTSATT MULIG Å SØKE SMIL MIDLER I ÅR!
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket – SMIL midler. Etter at
årets søknadsfrist er over (15.mai),
viser det seg at det er kommet inn få
søknader til behandling. Vi vil derfor
åpne opp for at det kan søkes SMILmidler utover denne fristen i år, og
oppfordrer til å komme med søknader
fortløpende. Absolutt siste
søknadsfrist er 15. oktober.
Prosjekter som får tildelt midler får i
utgangspunktet en arbeidsfrist på 3 år.
Utover dette er det mulig å søke om 2
års forlengelse, slik at det totalt er mulig å få 5 års arbeidsfrist for gjennomføring av tiltaket.
Eksempler på tiltak som kan være tilskuddsberettiget (ikke uttømmende): åpne
avskjæringsgrøfter / kanaler, reparasjon av lukninger, restaurering av verneverdige bygninger,
restaurere, registrere og bevare landbrukets kulturminner i utmark, restaurere steingjerder etc.
For øvrig vises det til mer informasjon om SMIL-ordningen på kommunens nettsider.
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HØRING KOMMUNEDELPLAN SETEROMRÅDER
Forvaltningsstyret har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10 vedtatt å legge
forslag til kommunedelplan for seterområder ut til offentlig ettersyn i perioden 01.06.0215 –
01.09.2015. Plana inneholder en faktadel, mål, tiltak og retningslinjer for seterområdene i
Folldal kommune. Høringsuttalelser skal sendes Folldal kommune, på e-post
postmottak@folldal.kommune.no eller brevpost Folldal kommune, Teknisk landbruk og
utvikling, 2580 Folldal innen høringsfristen 01.09.2015.
Høringsutkastet av "Kommunedelplan for seterområder i Folldal" kan leses på
www.folldal.kommune.no og videre inn på «Næring og landbruk», der høringa ligger på
linken http://www.folldal.kommune.no/13869.Horing-kommunedelplan-seteromrader.html.
Plana kan også leses på papirkopi av høringsutkastet lagt ut i servicekontoret i Folldal
kommune. Ved servicekontoret er det også mulig å få egen papirkopi av plana, for den som
måtte ønske det.

VELKOMMEN TIL SETERKVELD I

EINUNNDALEN

Foto: Folldal Fjellstyre

Sted: Romsdalssetra
Tid: Lørdag 15. august klokka 19.00.
Program:
-Byggeskikk i seterområdene i Folldal, foredrag med visning av bilder, v/Per Hvamstad.
-Presentasjon av kommunedelplan seterområder som er på høring, v/jordbrukssjef Bjørn
Gussgard.
-Bevertning m/seterkost sponset av seterplan prosessen, sosialt samvær. Romsdalssetra har
skjenkebevilling denne kvelden for den som vil kjøpe øl til maten.
Det er forhåndspåmelding til Folldal kommune postmottak@folldal.kommune.no eller
telefon 62 49 10 00. Påmeldingsfrist onsdag 12. august. Det er begrenset med plasser i
seterkafeen, ved stor påmelding blir først påmeldte prioritert.
Arrangør: Folldal kommune og styringsgruppa kommunedelplan seterområder
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