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ENDRING AV ANTALL KONTORDAGER FOR SKOG OG 

VILTSAKER 

Folldal kommune har gjennom flere tiår delt på stillingen som fagansvarlig for skog og 

viltsaker med Alvdal kommune der lokalt kontor i Folldal blir betjent hver tirsdag. De senere 

åra har det vært en endring i hvordan dette tilbudet nyttes av brukerne, og flere velger nå å 

henvende seg via telefon eller e-post fremfor personlig oppmøte på kontordagen.   

 Kommunen gjør nå en tilpasning av denne brukertjenesten der den faste kontordagen endres 

til å gjelde annenhver tirsdag med betjent kontor kun på ukenummer med partall.  Denne 

endringen medfører også at henvendelser fra brukere i Folldal kommune nå kan gjøres på alle 

øvrige ukedager enten via telefon, post eller personlig oppmøte på felleskontoret ved 

Storsteigen i Alvdal kommune.  

Tilpasningen av brukertilbudet er ikke en konsekvens av redusert stilling, men ett ønske om 

en mer tilpasset og brukervennlig ressursbruk. Denne endringen er for øvrig diskutert med 

representanter fra skogeierlaget og funnet formålstjenlig ut fra det faktiske behovet idag.  

Anders Jensen  betjener i dag tre kommuner med forvaltningsoppgaver knytta til skog, 

landbruksvei og viltsaker i Folldal, Alvdal og Tynset. Det henvises for øvrig til kommunens 

hjemmesider som har oppdatert informasjon og relevante skjema knytta til de overnevnte 

fagområder.   

Klikk på linken: http://www.folldal.kommune.no/13600.11400.Skogbruk.html  

Kontordager i Folldal kommune blir nå følgende tirsdager fra og med oktober 2015 (09.00-

13.00):              13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 og 15/12. 

Anders Jensen kan treffes på telefon alle hverdager: ktr. 62489133 mobil  95842247 eller via 

e-post anders.jensen@alvdal.kommune.no  

 

UTTAK AV NYE JORDPRØVER HØSTEN 2015? 
 

Høsten er ei fin tid å ta jordprøver på. Kravet til gjødslingsplan og godkjente jordprøver har 

vært lenge. Ved manglende eller mangelfull gjødslingsplan blir tilskuddsbeløpet som søker er 

berettiget til i produksjonstilskudd avkortet.  

   

I følge forskrift om gjødslingsplanlegging skal jordprøvene benyttes i maksimalt 8 år. Dette 

vil si at prøver som skal brukes i gjødslingsplan for 2016 må være tatt høsten 2007/våren 

2008 eller senere. For leiejord skal det foreligge jordprøve senest 2.året i leieavtalen, ev. 

2.året på rad med ett års kontrakt.  

   

Landbrukskontoret har esker og kan låne ut jordprøve bor. Vi kan også ordne med tørking og 

innsending av prøvene til analyse. Ta kontakt hvis du vil låne utstyr.  

   

Les mer om jordprøver til gjødslingsplanlegging her:  

http://www.eurofins.no/vare-tjenester/landbruk/jord.aspx   

http://www.folldal.kommune.no/13600.11400.Skogbruk.html
mailto:anders.jensen@alvdal.kommune.no
http://www.eurofins.no/vare-tjenester/landbruk/jord.aspx
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BRUKSUTBYGGING TRADISJONELT LANDBRUK 2016 

 
Den som ønsker finansiering av Innovasjon Norge med tilskudd og/eller lån for utvidelse, 

nybygg eller ombygging av driftsbygninger bør kontakte landbrukskontoret så fort som mulig. 

Vi har frist 1. februar for videresending av fullstendige søknader med tilråding fra kommunen.  

 

Investeringer i driftsbygninger er store avgjørelser som vil legge rammene for drifta på det 

enkelte bruk i mange år framover. Det er viktig med gode prosesser på i slike saker med fokus 

på både økonomi i prosjektet og tekniske byggeplaner. Ta kontakt i god tid. Folldal kommune 

har ingen absolutt tidsfrist for henvendelse men henvendelser etter nyttår vil få lavere prioritet 

når tilrådinger på søknadene skal gis til Innovasjon Norge.   

 

Fra og med 2016 gjelder at det ikke lengre tildeles rentestøtte. Det er nå mulighet for tilskudd 

(normalt cirka 20%) og rentelån.  

 

 

LANDBRUKSPROSJEKTET: FRAMTID I FJELLANDBRUKET! 

 
Folldal kommune har fått tildelt kr 600.000 i tilskudd av fjellandbruksmidler som vi skal 

bruke på landbruksprosjektet 2015, 2016 og deler av 2017.  

 
All informasjon om landbruksprosjektet finner du på:  

http://www.folldal.kommune.no/13613.Landbruksprosjektet-Framtid-i-fjellandbruket.html 

eller bare gå på www.folldal.kommune.no og videre inn på landbruk.  

Landbruksprosjektet har også egen facebook gruppe. Knytt deg opp mot den.  

 

Aktivitetene i landbruksprosjektet består av:  

-Tilbud om individuelle veiledningspakker.  

-Tilbud om faggrupper innenfor de viktigste produksjonene. 

-Fellesmøter.  

 

INDVIDUELLE VEILEDNINGSPAKKER 
 

Mulighet for påmelding fortløpende gjennom hele 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: 

 Leverandør  

Mjølk TINE  

 

For alle 4 fagtema søkes 

via Folldal kommune. Se 

www.folldal.kommune.no 

under landbruk.  

Sau Rådhuset Vingelen med 

landbruksrådgivinga Tynset eller 

NORTUA som underleverandør.  

Kjøttproduksjon storfe Rådhuset Vingelen med blant 

NORTURA som mulig 

underleverandør.  

Bygdenæringer/nye 

næringer.  

Rådhuset Vingelen 

http://www.folldal.kommune.no/13613.Landbruksprosjektet-Framtid-i-fjellandbruket.html
http://www.folldal.kommune.no/
http://www.folldal.kommune.no/


Over Skigard`n   Side 4 

 

 
Så langt har vi mottatt bestilling på 14 individuelle veiledningspakker. Målet er 30 

veieldningspakker i løpet av hele prosjektperioden.  

 

FAGGRUPPER 
 

Det skal kjøres faggrupper i samme 4 fagtema som individuelle veiledningspakker.  

 
Faggruppe sau: Faggruppe sau er godt i gang med 29 påmeldte personer og skal ha sin 2. 

samling den 2. november.   

 

Faggruppe mjølk: Faggruppe mjølk starter opp med ei dagsamling førstkommende onsdag 

28. oktober. Det er fortsatt mulighet for etteranmelding om noen har glemt å melde seg på. Så 

langt er det 21 påmeldte personer.  

 
Faggruppe bygdenæringer/næringer: Rådhuset Vingelen er i ferd med å legge siste hånd på 

et opplegg som skal starte opp over nyttår. Tilbudet er til alle som enten ønsker å 

videreutvikle eller se på mulighet for nyoppstart av nye næringer tilknytta 

landbrukseiendommer. Påmeldingsfrist vil bli rett etter 01.01.2016 og vil bli grundig 

kunngjort etter hvert.  

 

Kjøttproduksjon storfe: Det kommer et tilbud på ei faggruppe for kjøttproduksjon storfe. 

Også den tas sikte på å starte opp over nyttår 2016. Mere info kommer.  

 

FELLESMØTER 

 
På Gruvekroa torsdag 5. november klokka 19.30 blir det møte om mekaniseringsøkonomi og 

fokus på eie eller leie av landbruksmaskiner. Se plakat til sist i denne infoen. Rett etter møtet 

blir det fra 22.00 tilbud om BONDEPUB.  

 
Cirka i månedsskiftet november/desember blir det et møte med fokus på utvikling av nye 

næringer tilknytta landbrukseiendommene, og der det vil bli gitt informasjon om faggruppa 

for bygdenæring/nye næringer som skal startes opp. Mere info kommer.  

 

 

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 
 

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. Fylkesmannen 

forvalter tilskuddsordningen, men søknaden skal sendes om kommunen for 

vurdering/anbefaling. Søknadsfristen er 1. mars, start planleggingen allerede nå! Beitelag og 

enkeltbrukere kan søke. For mer informasjon kontakt landbrukskontoret eller gå inn på 

følgende nettside:   

http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Husdyr/Organisert-beitebruk/  

På nett finner du også søknadsskjema; SLF-431B Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder. 

 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Husdyr/Organisert-beitebruk/
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LANDBRUKSPROSJEKTET: FRAMTID I FJELLANDBRUKET! 
 

Bør en eie eller leie redskap til håndtering av slått og husdyrgjødsel. Hvilke 

økonomiske utslag gir ulike valg? En god del aktører tilbyr leiekjøring av god 

kvalitet. Å eie eget utstyr koster penger både til innkjøp og drift – i blant enormt 

mye penger. Men hva med rett tids kostnadene når en setter bort jobben og hva 

med jordpakking når leiekjørerne oftest har tyngre utstyr? Ulike garder har ulike 

forutsetninger i forhold til arealer, kjøreavstander, driftsopplegg, brukerens 

interesser, jordarter med ulik sårbarhet for jordpakking, etc. Det finnes ingen 

fasit på hva som er den riktige løsning for alle. Men det er en fordel med gode 

regnestykker dersom det skal tas gode avgjørelser.  
 

EIE ELLER LEIE? 
MEKANISERINGSØKONOMI MED SÆRLIG 

VEKT PÅ SLÅTT OG HUSDYRGJØDSEL  
 

Sted: Gruvekroa 

Tidspunkt: Torsdag 5. november klokka 19.30 
 

Program: 

-Velkommen. 

-Ole Even Ståland. En leiekjørers hverdag.   

-Bjørn Aasen, Vekstra Nord-Øst SA. Økonomiske utslag av ulike 

valg.   

-Vidar Westum, Norsk Landbruksrådgiving avd. Tynset. Kan det bli 

agronomiske utslag av ulike valg?  

-Spørsmål og diskusjon.  

-Bevertning.  
  
 

 

 

 

 
 

Fra cirka klokka 22.00 blir det BONDEPUB i Gruvekroas 

lokaler. Åpent minst til klokka 24.00 hvis det blir folk.  

 
Arrangør: Folldal kommune, TLU sammen med styringsgruppa landbruksprosjektet  


