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1. 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, 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 / 

95842247. 

2. SPREDNING AV HUSDYRGJØDSEL 
 

Det er Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav som gir regler for spredning av 

husdyrgjødsel.  

 

Det er uansett dato ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark. For den 

som driver med høstspredning og skal pløye eller harve ned gjødsla oppfordres til å sjekke 

tele i bakken med spett før spredning starter. Får du ikke ned spettet får du neppe ned plogen 

heller.      

 

Viktige datoer er:  

1.september Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde skal gjøres så 

tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes 

eller beites, og skal gjøres seinest innen 1. september.  

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
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1.november Fram til og med 1. november er det tillatt å spre husdyrgjødsel med 

nedmolding (eks. pløying eller harving), såfremt det ikke er snø eller frossen 

mark. Nedmolding innen seinest 18 timer.  

Dette er datoene for hva som er lovlig og ulovlig. Vær klar over at det er andre frister og 

andre regler i forhold til å være berettiget tilskudd i RMP for miljøvennlig spredning.   

 

Det som har vært utfordringen i Folldal er vel først og fremst tidlig tele eller tidlig snødekke, 

og at enkelte i noen år ikke har rukket å spre de siste mengdene før vinteren setter inn. 

Husdyrgjødsel som spres på snødekke eller husdyrgjødsel som spres på frossen mark gir stor 

fare for forurensning ved at alt renner ut i vassdrag ved regn eller smelting.   

 

Er du i tvil på om spredning av husdyrgjødsel er tillatt så ta en telefon til landbrukskontoret 

først. Vi vil prøve å ha en praktisk tilnærming til hva som er tillatt og hva som er forbudt. 

Poenget er å unngå forurensning. Ved tele i bakken er det om du faktisk får ned plogen og 

rent praktisk får molda ned det som er spredd som avgjør hva som lovlig og ulovlig.  

 

Løsningen dersom vinteren kommer brått på og noen ikke får tømt lageret tilstrekkelig ned før 

vinteren er å låne lagerkapasitet hos en nabo el. Det er ikke en grei løsning å kjøre ut møkka i 

snøen eller ut på frossent jorde.  

 

Alle oppfordres til å følge regelverket slik at vi slipper kjedelige saker med avkorting i 

produksjonstilskudd eller anmeldelser. Har du fått problemer med at vinteren kom tidlig så ta 

gjerne kontakt med landbrukskontoret. Kan hende kan vi hjelpe til med å finne løsninger, 

formidle kontakt med noen med ledig lagerkapasitet eller lignende.  

 

3. LAGRING AV TALLE   
 

Talle med mye tilsetting av flis eller halm får et høyt C/N forhold. Det betyr at det er mye 

cellulose og karbon i forhold til tilgjengelig nitrogen. Når bakteriene skal bryte ned cellulosen 

fikserer de nitrogen fra omgivelsene. Man kan da få «omvendt» gjødseleffekt ved at 

bakteriene i gjødsla fikserer nitrogen fra jorda. Husdyrgjødsel med mye halm eller flis bør 

derfor ikke brukes på jorda før den er kompostert i minst ett år og bakteriene har gjort mye av 

jobben med å bryte ned cellulosen.  

 

Husdyrgjødsel med minimum 25% tørrstoff og som omdannes under lagringsperioden kan 

lagres direkte på bakken. Slike hauger skal skjermes mot overflatevann og bør legges på en 

plass der ikke smeltevann eller overflatevann renner gjennom haugen.  

 

Det som ikke er tillatt er å kjøre tallen ut i små hauger på jordet om høsten for å forberede 

spredning og nedmolding til våren. Dersom tallen kjøres ut i slike småhauger skal dette 

fullføres med utjevning og nedmolding før vinteren.   
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4. SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD PR 1.10 – DEL 2 

Søknadsfristen er 15. oktober (telledato 1. oktober) på søknad om produksjonstilskudd i 

jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 2 av søknaden)  

Det kan søkes på: Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019, husdyrtilskudd, tilskudd 

til økologisk areal og husdyr, tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser, areal- og 

kulturlandskapstilskudd, tilskudd til dyr på beite, tilskudd til dyr på utmarksbeite, 

driftstilskudd til melkeproduksjon, driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon. Pluss 

registrere dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal. 

I tillegg er det en etterregistrerings-frist 10. januar, for utgifter/opplysninger du får etter 

16.oktober til 31.desember. Etterregistreringsfristen gjelder for avløserutgifter og dyr som er 

sanket fra utmarksbeite. 

Tilskuddet for søknadsåret 2019 utbetales så i februar 2020. Det vil si en utbetaling pr. år mot 

tidligere to utbetalinger. 

 

VÆR TIDLIG UTE MED Å SØKE  

Før du søker på arealtilskudd, så sjekk at arealet ligger i gårdskart: 

https://gardskart.nibio.no/search. Det er kun areal som er godkjent i gårdskart som kan 

registreres i søknaden. Vi anbefaler at du bruker «zoom in» på gårdskartet for å se at arealet er 

riktig. Det er kun arealer som er i drift det kan søkes tilskudd på. At arealet er i drift vil si at 

det minimum høstes en gang til beite eller slått i vekstsesongen. 

  

Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. Dersom du trenger veiledning, ta kontakt med 

landbrukskontoret. Søknadsfristen er 15. OKTOBER, men vi oppfordrer alle til å sette seg 

inn i søknaden og søke så tidlig som mulig etter 1.oktober. 

 

 

Vi anbefaler at søknaden leveres elektronisk. Er det behov for hjelp til utfylling av elektronisk 

søknadsskjema, så ta kontakt med landbrukskontoret. 

Tips: Kommentarfeltet i søknaden kan brukes til å forklare varselmeldinger som kan dukke 

opp. 

 

https://gardskart.nibio.no/search
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DU KAN ENDRE OPPLYSNINGENE I EN INNSENDT SØKNAD I 14 DAGER ETTER 

AT SØKNADSFRISTEN HAR GÅTT UT 

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

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

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

 

Du finner mer informasjon om søknadssystemet på: 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/soknad-

om-produksjonstilskudd 

 

Kommunene skal gjennomføre kontroll av minst 10 prosent av foretakene som har søkt 

tilskudd per år. Formålet med kontrollen er å sikre rett utbetaling av tilskudd.  

 

Denne kontrollen vil landbrukskontoret utføre etter at fristen på 14 dager til å endre 

søknadsopplysningene har gått ut. Det vil si først på november for denne søknadsomgangen. 

I og med at søknadsfristen nå legges såpass seint på høsten, kan det by på problemer å 

kontrollere om jordbruksarealer er i drift. 

 

Landbrukskontoret gjennomfører derfor en mer generell kontroll av om 

jordbruksarealer blir høstet tilstrekkelig til å være berettiget areal- og 

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

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

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

til avkorting i tilskuddet. 

 

5. HUSK JORDPRØVER  
- I forhold til krav om gjødslingsplan i jordbruket 

 

Har du jordprøver eldre enn 8 år? Da er det på tide å ta nye nå i høst! Landbrukskontoret 

har jordbor for utlån, skjema og prøveesker – ta kontakt i dag! 

 

Alle foretak som søker produksjonstilskudd i jordbruket skal utarbeide årlig gjødslingsplan. 

Dersom foretak som søker produksjonstilskudd ikke har gjødslingsplan skal tilskuddet 

avkortes, jfr. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11.  

 

De viktigste kravene til en gjødslingsplan er at  

 

- planen skal utarbeides før hver vekstsesong  

- planen skal omfatte alt jordbruksareal foretaket 

disponerer  

- jordprøver skal ikke være eldre enn 4 – 8 år. For 

eng er det normalt nok med jordprøver nyere enn 8 

år  

- for leiejord skal det foreligge jordprøver senest 

fra og med 2. leieår  

- planen skal legge opp til en forsvarlig mengde 

gjødsel på alt areal  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/soknad-om-produksjonstilskudd
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/soknad-om-produksjonstilskudd
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Formålet med gjødslingsplanlegging er å utnytte næringsstoffene i gjødsla på best mulig måte 

for å gi gode avlinger, samt begrense forurensing. 

Dersom du ikke har nye nok jordprøver til å utarbeide en fullverdig gjødslingsplan for 

neste år, bør du absolutt utnytte høsten til å få tatt nødvendige jordprøver! Vi har 

jordprøvebor for utlån, skjema og jordprøveesker, så ta kontakt om du trenger råd og 

lån av utstyr! Vi kan sende prøvene inn for analyse. 

 

6. RMP – REGIONALT MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET  
– søknadsfrist 15. oktober 

 

Som vi har informert om tidligere i år – det er betydelige endringer i regelverket fra og med 

2019.  

 

Her er noen av tiltakene det kan søkes tilskudd til: 

Drift av seter (= melkeproduksjon på seter minst 6 uker) 

Skjøtsel av kulturhistoriske områder (= seterareal og dyrkingsfelt i fjellet) 

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel – NB! betydelige endringer! 

Ingen jordarbeiding om høsten 

Drift av bratt areal 

med flere…. 

 

Les veilederen for å se om du har noen områder/tiltak du kan søke på, (vær spesielt 

oppmerksom på vilkår for de forskjellige tiltakene): 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-

mat/jordbruk/miljotiltak/rmp-veiledningshefte-2019.pdf  

Det oppfordres til å søke i god tid før søknadsfristen går ut 15. oktober! Opplysninger fra 

tidligere søknadsomganger kan ikke overføres til søknadsomgangen 2019. D.v.s søker må 

tegne inn alle tiltak det søkes på i 2019 på nytt.  

 

Her kan du søke: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-

regionalt-miljotilskudd/  

 

På denne siden – helt nederst  under «Publikasjoner» – vil du finne «Steg for steg guide til 

elektronisk søknad….» (PDF): https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-

okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke#hvordan-soeker-jeg-  

 

Litt mer om enkelte av tiltakene det kan søkes tilskudd til, og som det er mest vanlig at 

folldøler søker på: 

 

*Drift av seter – mjølkeproduksjon på seter, hvor det nå er vilkår om 6 ukers 

mjølkeproduksjon. 

 

*Tilskudd til seterareal / dyrkingsfelt i fjellet  = «Skjøtsel av kulturhistoriske områder»  

ved beiting eller slått/rydding. Ser at noen har søkt på feil tiltak når det gjelder seterareal, så 

OBS her – dere må velge tiltak «Skjøtsel av kulturhistoriske områder»! Maksimalt areal det 

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp-veiledningshefte-2019.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp-veiledningshefte-2019.pdf
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke#hvordan-soeker-jeg-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke#hvordan-soeker-jeg-
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kan søkes på pr seter er redusert til 20 dekar (tidligere var dette 30 dekar). Se veiledningshefte 

side 15 og 16. 

 

*Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel – NB! her er det betydelige regelendringer! 

Tidligere kunne en søke tilskudd til enten spredning på eng eller spredning med rask 

nedmolding. Nå kan en søke på flere tiltak, men ikke på samme areal.  

 

Felles vilkår:  

-Arealet det er innvilget tilskudd for, skal høstes eller beites etter siste spredning i 

søknadsåret.  

-Den som søker tilskudd må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og 

gjødselmengde spredd pr dekar.  

-Det må spres minst 5 kg total-N i husdyrgjødsel/biorest pr dekar for tiltaket du søker tilskudd 

for 

 

I tillegg er det spesielle vilkår for det enkelte tiltak: 

 

*Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (vanlig bredspredning på 

etablert eng) 

All husdyrgjødsel foretaket disponerer skal spres om våren eller i vekstsesongen. Dersom du 

må spre noe husdyrgjødsel etter siste høsting, kan du ikke få tilskudd for spredning etter dette 

tiltaket.  

NB!!!  – dette er helt nytt! Det nye vilkåret vil spesielt ramme Nord-Østerdal som har lite 

åpenåker og der mange ikke har 12 måneders lagerkapasitet. Antagelig er det flere i Folldal 

som ikke lenger er berettiget dette tilskuddet, da mange må tømme gjødsellageret helt om 

høsten (husdyrgjødsel i åker/gjenlegg), for å ha nok kapasitet for lagring gjennom vinteren.  

 

*Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel 

Ordningen gjelder bare bløtgjødsel og biorest. Ved nedlegging i åpen åker må gjødsla moldes 

ned innen 2 timer. Det er ikke krav om at all husdyrgjødsel foretaket disponerer spres om 

våren eller i vekstsesongen. 

 

*Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding 

Gjødsla må moldes ned innen 2 timer. Dersom en ikke rekker å molde ned gjødsla på hele 

skiftet innen 2 timer, kan en kartfeste og søke tilskudd for den delen av skiftet der en har 

moldet ned innen 2 timer. Tidspunkt for nedmolding skal skrives ned i skiftenoteringene. Det 

er ikke krav om at all husdyrgjødsel foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen. 

 

*Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 

Søkerne må kunne dokumentere bruk av tilførselsslange ved å eie eller leie utstyr. Tilskuddet 

gis som et tillegg for arealer der det er gitt tilskudd for ett av de andre tiltakene. 

 

Det oppfordres til å lese veiledningshefte og forskrifter til RMP-ordningen før det søkes. Det 

er mulig å søke på flere tiltak enn det som er nevnt over. Feilopplysninger i søknaden som 

har, eller ville dannet grunnlag for urettmessig utbetaling av tilskudd, kan medføre avkorting 

av tilskudd. Kommunen skal gjennomføre kontroll av minst 5% av søknadene. 

 

Ved spørsmål om tilskuddsordningen, er det bare å ta kontakt med oss på landbrukskontoret.   

Du kan også gå inn på Fylkesmannen i Innlandet sin nettside for utfyllende og god 

informasjon om de forskjellige tiltakene. Der finner du også egne temasider om flere av 
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tiltakene: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-

jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/  

 

7. TILSKUDD TIL DRIFT AV BEITELAG  
søknadsfrist 15. november (ny frist i 2019!) 

 

Det er beitelaget som kan søke tilskudd 

(representant for beitelaget – som oftest 

leder).  

 

Vilkår for tilskudd: 

 

*Beitelaget må være registrert som 

samvirkeforetak eller forening i 

Enhetsregisteret (ikke lenger BA),  

 

*Beitelaget må ha som hovedformål å 

samarbeide om hensiktsmessige 

fellesløsninger innen beitebruk og god 

utnyttelse av utmarksbeite. 

Tilskuddet blir gitt til organiserte beitelag 

der medlemmene samarbeider om slipp, tilsyn og sanking av dyr på utmarksbeite. Ordningen 

gjelder også for dyr som blir sluppet på utmarksbeite, men som holdes inne eller på 

innmarksbeite om natta. Det gis tilskudd til storfe/hest og småfe, og gis pr dyr sluppet på 

utmarksbeite. Foreløpige satser er kr 43 pr storfe/hest og kr 19 pr småfe.  

Her er link til side med mer informasjon:  https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-

okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk#hvordan-soeke-  

 

8. SMIL – MIDLER TIL MINDRE HYDROTEKNISKE TILTAK 

Siste søknadsfrist i år er 15. oktober! 

Vi har fortsatt igjen litt SMIL-midler avsatt til mindre hydrotekniske tiltak (åpne 

avskjæringsgrøfter og åpne kanaler) der tilskuddet ikke overstiger kr 5.000,-. Slike tiltak er i 

våre lokale tiltaksstrategier for SMIL gjort til refusjonsordning. Det kan altså søkes 

etterskuddsvis – etter at tiltaket er gjennomført.  

SMIL er et miljøtilskudd, og det er strenge 

miljøkrav jf Forskrift om tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket § 3, tredje ledd. Alle 

miljøverdier, samt arealer der det er risiko for 

tap av jord og næringsstoffer skal kartfestes og 

beskrives, og må vedlegges søknaden. 

Gjødslingsplan og plantevernjournal skal være 

på plass, og denne dokumentasjonen vedlegges 

søknaden eller vises til landbrukskontoret. Her 

er link til innloggingsside for å søke SMIL-midler: 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk#hvordan-soeke-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/organisert-beitebruk#hvordan-soeke-


 
 

Over Skigard`n oktober 2019  Side 9 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-

jordbruket-smil/  

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis det er behov for hjelp i forbindelse med søknaden. 

9. IBU FINANSIERING TRADISJONELT LANDBRUK 
Det kan gis tilskudd og lån til investeringer tradisjonelt landbruk. Som kjent er det 

utfordringer med markedssituasjonen innenfor mye av de grovforbaserte produksjonene vi har 

i Folldal. Det påvirker hvordan Innovasjon Norge prioriterer søknader.  

 

Sau: For 2019 har det ikke vært gitt finansiering av investeringer på sau. Det er likevel 

mulighet for et lite unntak for ungdom under 35 år for investeringer som garantert ikke vil gi 

noen produksjonsøkning – dvs moderniseringer for videreføring av dagens dyretall.  

 

Kjøttproduksjon storfe: Signalet nå er at Innovasjon Norge ikke støtter utbygginger på 

ammeku som gir store økninger i antallet ammekyr.  

 

Mjølkeproduksjon: Innovasjon Norge støtter ikke byggeprosjekter med kapasitetsutvidelse 

der det ikke er konkretisert hvordan det skal skaffes kvote. Det kreves dokumentert minimum 

10 års leieavtale for kvoter som er nødvendig for økonomi i byggeprosjektet.    

 
Prioriterte områder for Hedmark og Oppland er først og fremst grovforkrevende produksjoner. 

Bruk av tre i bygget vil gi ekstra tilskudd. Ombygging fra båsfjøs til løsdrift og små og 

mellomstore mjølkebruk 15-30 årskyr er særskilt prioritert.  

 

Investeringer i driftsbygninger er langsiktige prosjekter og det er viktig med god planlegging 

og en grundig prosess.  Ta kontakt med landbrukskontoret v/Bjørn Gussgard i god tid.  

Obligatoriske vedlegg for slike søknader er blant annet teknisk plan med kostnadsoverslag og 

økonomisk driftsplan.  

 

Investeringer  

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter opp til 

35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt.Det kan gis et tillegg 

i tilskuddet på inntil 10 % i forhold til normal støtteutmåling innenfor maksimalsatsene ovenfor for prosjekter 

der tre er hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner. For gjødsellager kan det gis tilskudd inntil 20 % 

avgrenset til 100 000 kroner. 

Frukt- og bærdyrking  

Det kan gis tilskudd til nyplanting innen økologisk frukt- og bærdyrking med inntil 50 % av godkjent 

kostnadsoverslag. For konvensjonell dyrking er støttesatsen inntil 35 %.  

Generasjonsskifte  

Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av landbrukseiendom trenger 

å gjennomføre mindre investeringer (inntil kr 1,5 millioner) for å opprettholde produksjonen innen 

tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet kan gis med inntil 50 % av godkjent 

kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %.   

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
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10. IBU FINANSIERING NYE NÆRINGER  
 

I en situasjon med utfordringer på markedssituasjon for mye av de tradisjonelle produktene 

med mjølk og kjøtt er det trolig økt lokal verdiskapning og nye næringer som har mest 

vekstpotensiale nærmeste åra. Innovasjon Norge har mulighet for etablerstipend, tilskudd til 

bedriftsutvikling og tilskudd til investeringer. Nasjonale satsingsområder er landbruksbasert 

reiseliv, lokalmat, «Inn på tunet», bioenergi og bruk av tre. Men nyskapende og gode 

prosjekter kan ha mulighet for støtte også om de ikke faller inn under disse kategoriene.  

11. INFORMASJON SKOGBRUK 
 

 Offentlige tilskudd til 

skogkulturinvesteringer i 2019 

 

Følgene tiltak/ skogkulturinvesteringer gis 

offentlig tilskudd i 2019: 

 

 Markberedning – 40 % av kostnaden eks 

MVA 

 Planting/ såing – 40 % av kostnaden eks 

MVA + klimatilskudd for tettere planting 

 Ungskogpleie  – 50 % av kostnaden eks 

MVA. begrenset til kr 250 / dekar 

 Gjødsling av skogsmark – 40 % av kostnaden eks MVA  

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

dekar 

 

Restkostnaden 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: 15.11.2019.  Søknad om tilskudd til gjødsling og tettere 

planting har egne frister, ta kontakt med kommunen. Aktuelle skjema og linker finner 

du på kommunens hjemmesider sammen med utfyllende informasjon. 

 

 Kort om status prosjekt 

«tilstandsregistrering av bruer på 

landbruksbilveier 2019» 

Dette regionale prosjektet som omfatter 

seks kommuner har totalt fått bestilling på 

vurdering av tilstanden på drøyt 140 stk 

bruer/ kulverter. Status for prosjektet er at 

alle feltbefaringer var ferdig i august, og 

det jobbes nå med å utarbeide rapporter 

som skal ut til veilag/ eiere i løpet av 

høsten 2019. Prosjektet har avdekket noen mangler og feil i tabellverket som benyttes 

ved beregning av bæreevne, og planen er at Skogkurs vil foreta en oppdatering i høst 

sammen med Sweco/LDIR 
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12. BIOTOWN – FREMTIDENS MATPRODUKSJON – 

TORSDAG 7. NOVEMBER 
Påmelding til Biotown 2019 7. november på Søberg gård gjøres på denne linken:  

https://klosser.no/arrangement/velkommen-til-biotown-fjellregionen-2019/ 
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