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1. IBU FINANSIERING TRADISJONELT LANDBRUK 2021
IBU = Investerings og bedriftsutviklingsmidler
Det er fortsatt ingen søknadsfrist for investeringstilskudd og/eller lån tradisjonelt landbruk i
Innovasjon Norge. Ved knapphet på midler i forhold til antall søknader behandles sakene
fortløpende etter «først til mølla» prinsippet.
Det er stor etterspørsel etter midlene i Innlandet fylke. For 2020 ble tilskuddsmidlene brukt
opp allerede i begynnelsen av mai. Årsaken til at det nå går tomt tidligere enn før, er dels at
Innovasjon Norge benytter litt høyere prosentsatser med tilskudd på de prosjektene som blir
innvilga, og dels at det er mere prosjekter enn før. For lån er det ikke samme knappheten på
midler som for tilskudd.
For den som skal søke i 2021 anbefales å være tidlig ute, lag driftsplan og tekniske planer nå i
høst. På nyåret 2021 vil det være både en del prosjekter som var kvalifisert i 2020 men ikke
fikk midler når kassa var tom, samt at det forventes mye nye søknader. Det er fornuftig å få
inn søknaden allerede på januar, så den ikke havner bak i køen.
Forventa prioriteringer i 2021 er:
-Små og mellomstore bruk.
-Mjølkeproduksjonsbruk med 15-30 årskyr, herunder overgang fra båsfjøs til løsdrift.
-Tørke- og lageranlegg i kornproduksjon
-Frukt-, grønt- og veksthusnæringa.
-Økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av implementeringen
av EUs økologiregelverk
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Sau: Det gis ikke tilskudd til prosjekter som øker sauetallet. Det kan gis tilskudd til
moderniseringer og tilpassing til regelverk, når bygginga ikke fører til eller forutsetter økt
sauetall. Unge brukere er særskilt prioritert for slike investeringer.
Mjølkeproduksjon: Det kreves egeneid kvote eller minimum 10 års leieavtale for all kvote
som er nødvendig for at driftsplana skal gå i balanse.
Ammeku: Selv om det fortsatt er underskudd på storfekjøtt har Innovasjon Norge blitt mere
restriktiv på utbygginger som gir vesentlig utvidelse i antall mordyr.
Leiejord: Kravet til skriftlige 10 års leieavtaler på leid jord som er nødvendig for
driftsopplegget er skjerpa inn.
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 prosjektet. Kontakt i tidlig fase kan forhindre at det brukes tid og
penger på prosjekter med svak sjanse for finansiering.

2. IBU FINANSIERING
BYGDENÆRINGER / TILLEGGSNÆRINGER
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.
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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.

3. SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD PR. 1.10.2020 – 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 2020, 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 2020 utbetales så i februar 2021. Det vil si en utbetaling pr. år mot
tidligere to utbetalinger.
VÆR TIDLIG UTE MED Å SØKE
Ikke stol på at de preutfylte tallene i søknaden fra søknadsomgangen i fjor er riktige. Ta
en sjekk på at arealet ligger i gårdskart før du fyller ut søknaden:
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 også 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 derfor at du er tidlig ute med å søke. Det går an å starte utfyllinga av søknaden og
gå inn igjen seinere å gjøre den ferdig. 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.
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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 ulike ting ved søknaden.
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 og med 29. oktober.
Du finner mer informasjon om søknadssystemet på:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/soknadom-produksjonstilskudd
KONTROLL AV SØKNADENE
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.

4. 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.
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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
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.

5. SØKNAD REGIONALT MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET
I INNLANDET (RMP)
Søknadsfristen er 15. oktober 2020 på regionalt miljøtilskudd for Innlandet (RMP).
Oversikt over de mest aktuelle tiltakene å søke på for gardbrukere i vårt område:
- Drift av seter, §10 (melkeproduksjon på seter minst 6 uker)
- Skjøtsel av kulturhistoriske områder, §13 (setervoller og dyrkingsfelt i fjellet)
- Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, §§20, 21, 22 og 23 – OBS! strenge vilkår!
- Ingen jordarbeiding om høsten, §14
- Drift av bratt areal, §4
med flere……
Litt mer om enkelte tiltak i RMP-ordningen:
Skjøtsel av kulturhistoriske områder»
Gjelder setervoller / dyrkingsfelt i fjellet som er i drift 2020. Det kan gis tilskudd til
maksimalt 20 dekar
a) Pr seter, eller
b) Pr seter i kombinasjon med dyrkingsfelt, eller
c) Samlet for dyrkingsfeltene som en landbrukseiendom har eiendoms- eller bruksrett til.
Foretaket kan kun søke tilskudd etter ett av alternativene a, b eller c.
For mer info se veileder side 16 og 17 samt § 13 i forskriften.:
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Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
Det er mulig å søke på fire tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel:
• Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen på etablert eng
• Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel (bløtgjødsel både i åpen åker og voksende
kultur)
• Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding (innen 2 timer)
• Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange (som et tillegg til tiltakene over)
Felles vilkår for disse tiltakene:
-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 til felles vilkår, 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.
*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.
Nedlegging av husdyrgjødsel
Foto: Karoline Finstad Vold
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.
Formålet med RMP-tilskudd er å bidra til å ivareta jordbrukets kulturlandskap, biologisk
mangfold, kulturmiljøer og kulturminner, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp
til luft og avrenning til vann fra jordbruket. Vilkårene for tilskudd er bestemt i «Forskrift om
regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet». Forskrifter og veiledningshefte RMP-2020
må ses i sammenheng. Det oppfordres til å sette seg godt inn i regelverk og vilkår før det
Over Skigard`n september 2020

Side 7

søkes tilskudd, slik at en er sikker på at en er berettiget tilskuddet. Feilopplysninger i søknad
kan medføre avkorting av tilskudd. Du kan gå inn på Fylkesmannen i Innlandet sin nettside
for veiledningshefte, regler og utfyllende og god informasjon om de forskjellige tiltakene.
Der finner du også egne temasider om flere av tiltakene:
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regionalmiljoprogram-for-jordbruket/
Her er link til veiledning for hvordan du søker elektronisk, både film og tekstforklaring:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordansoke#hvordan-soeker-jegVi 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
du bruke til å forklare ulike ting ved søknaden.
Kontroll
Kommunene skal foreta kontroll av minst 5 prosent av RMP-søknadene fra foretakene hvert
år. Formålet med kontrollen er å sjekke om opplysningene i søknaden stemmer og om
vilkårene for tilskuddet er oppfylt. Kontrollen blir gjennomført etter at søknadsfristen er gått
ut.

6. TILSKUDD TIL DRIFT AV BEITELAG
Søknadsfrist, elektronisk innen 15. november
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,
*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 45 pr storfe/hest og kr 20 pr småfe. Her er link til side med mer informasjon:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionaltmiljotilskudd/organisert-beitebruk#hvordan-soeke-
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7. TILSKUDD TIL DRENERING
Vi vil minne om ordningen tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal. Tilskudd
til drenering, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør kr 2000,- pr
dekar. Ved annen grøfting (usystematisk grøfting og avskjæringsgrøfting), som er mest vanlig
i vårt område, kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft,
begrenset oppad til kr 2000,- per dekar berørt areal.
Med søknaden skal det legges ved kart med grøfteskisse. I
tillegg kan det være aktuelt med følgende vedlegg: Avtale
med eier om å gjennomføre tiltaket – Dokumentasjon av
tidligere drenering eller planering – Detaljert
kostnadsoverslag.
Det er ingen søknadsfrist, men det må søkes i forkant –
arbeidet må ikke settes i gang før søknaden er behandlet. Nærmere opplysninger om
ordningen finnes på nettsida til Landbruksdirektoratet:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-tildrenering-av-jordbruksjord#tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
Det søkes elektronisk via altinn:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-avjordbruksjord/
Godt drenert jord er vesentlig for å oppnå gode avlinger. God drenering reduserer faren for
erosjon og bidrar på den måten til god vannkvalitet og godt vannmiljø. Godt drenert jord
slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmetta jord.

8. SMIL–MIDLER TIL MINDRE HYDROTEKNISKE TILTAK
Siste søknadsfrist i år er 15. oktober
Det er fortsatt mulig å søke på SMIL-midler til mindre hydrotekniske tiltak (åpne
avskjæringsgrøfter og åpne kanaler) der tilskuddet ikke overstiger kr 5.000,-.
I lokale tiltaksstrategier for SMIL er slike tiltak gjort til refusjonsordning. Det kan altså søkes
etterskuddsvis – etter at tiltaket er gjennomført. Det er mulig å få inntil 50% tilskudd av
godkjent kostnad, maksimalt kr 5000,- i tilskudd.
Gjødslingsplan og plantevernjournal skal være på plass, og denne dokumentasjonen vedlegges
søknaden eller vises til landbrukskontoret. Her er link til innloggingsside for å søke SMILmidler: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesiellemiljotiltak-i-jordbruket-smil/
Ta kontakt med landbrukskontoret hvis det er spørsmål eller behov for hjelp i forbindelse med
søknad.
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9. DRIVEPLIKT OG JORDLEIEAVTALER
Alle som eier jordbruksarealer er pålagt driveplikt i hele si eiertid, jf jordloven § 8. Som
jordbruksareal regnes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
Driveplikta kan oppfylles på 2 måter; 1) ved at eier driver jorda sjøl, eller 2) ved å leie bort
jorda, med leietid minst 10 år. Ved bortleie av jord er det krav om skriftlig avtale mellom
eier/leier. Leieavtala kan fra eiers side ikke sies opp i leietida. Unntaket er at eier kan si opp
avtalen dersom leier misligholder den. Kopi av jordleieavtala skal sendes kommunen, og dette
er eiers ansvar.
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/_f/p1/i4deb95b7-50b1-4d63-b5b06036f6b30839/retningslinjer-saker-etter-jordloven-14020219.pdf
Her er link til forslag til jordleieavtale: https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i3e1979bad0df-4039-82b4-a330260e4a4b/jordleieavtale-2020-info-bak-om-driveplikt.pdf

10. HUSK GJERDEPLIKTEN MOT UTMARK!
I Folldal er store mengder sau, geit, storfe og hest på utmarksbeite. Det finnes en del
skrøpelige gjerder rundt omkring. I Folldal benyttes stort sett all utmark for utmarksbeiting
med småfe eller storfe. Det følger av grannegjerdeloven at når det beites i utmarka, det
foreligger beiterett og nytten med gjerdet er større enn kostnaden, er det gjerdeplikt mot
utmark. I Folldal er det knapt noen områder der disse forutsetningene ikke er tilstede, med
unntak av noen dyrka arealer som ligger bak sperregjerdeanlegg.
Med gjerdeplikt mot utmark følger at det er den som
har dyrka marka som har ansvaret og kostnaden med
å gjerde beitedyra ute, og ikke eierne av dyr på
utmarksbeite som har ansvaret for å holde beitedyra
vekk fra innmark.
Det oppfordres til økt innsats på vedlikehold av
gjerder. Ved leie av jord bør avklaring av ansvaret
for gjerdeholdet tas inn i avtala. Husk at et gjerde
først og fremst er et psykologisk stengsel. Det må
være konsekvent dersom det skal fungere. Kommer
dyra innpå ene dagen og belønnes med godt og saftig
beite, vil de selvsagt øke innsatsen for å finne en
åpning neste gang de kommer.
Husk derfor å stenge grinder etter slåtten, og det er mindre arbeid å reparere noen hull tidlig
enn å skulle stoppe dyr som har fått vanen med å bryte seg igjennom. Dersom det slurves med
å stenge grinder kan flokker med storfe i verste fall «trenes opp» til å bli grindknusere der
ingen ting stopper dem. Det er gjerdet som er for dårlig eller for lite konsekvent dersom dyra
bryter seg igjennom. Beitedyra er uskyldige, de går bare etter maten og de går der gjerdet
tillater at de kommer igjennom.
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11. SKOGBRUK – TILTAK OG TILSKUDD
Følgene tiltak/ skogkulturinvesteringer gis offentlig tilskudd i 2020






Markberedning
– 40 % av kostnaden eks MVA
Planting/ såing
– 30 % av kostnaden eks MVA + klimatilskudd for tettere
planting
Ungskogpleie
– 40 % av kostnaden eks MVA. begrenset til kr 250 / dekar
Gjødsling av skogsmark – 40 % av kostnaden eks MVA (fristen er utgått: 15.09.2020)
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.
Aktuelle skjema og linker finner du på
kommunens hjemmesider sammen med
utfyllende informasjon.
Da kommunene har et begrenset tilskuddsbudsjett for 2020 tas det et forbehold om
utbetalingen på dette året. Tilskuddet
utbetales fortløpende til skogeier så lenge
det er midler, og søknader som innkommer
etter at midlene eventuelt er oppbrukt blir
normalt utbetalt det påfølgende året.

12. PERSONELL LANDBRUKSKONTORET I FOLLDAL
Gjør gjerne forhåndsavtale i servicekontoret, tlf 62 49 10 00, så er dere sikre på å treffe oss.
-Bjørn Gussgard, jordbrukssjef, bjorn.gussgard@folldal.kommune.no, telefon 47 97 96 83
Bjørn, som i en periode har jobbet 40%, er tilbake i 80% stilling i uke 43 (19.oktober).
-Anita Tellebon, fagkonsulent landbruk, anita.tellebon@folldal.kommune.no, telefon 48 88
43 79
-Synnøve Steien Bakken, fagkonsulent landbruk, synnove.s.bakken@folldal.kommune.no,
telefon 48 88 32 27
-Anders Jensen, skogfaglig kompetanse, Fellesforvaltningen Alvdal/Tynset,
anders.jensen@alvdal.kommune.no, telefon 62 48 91 33 / 95842247.
Dere kan også ringe servicekontoret 62 49 10 00, og de setter deg over til den som er aktuell.
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