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KOMMENTAR FOR EGEN REGNING
v/jordbrukssjef Bjørn Gussgard
Godt nytt år til alle som leser dette.
I mars og april arrangeres det etablerkurs lokalt i Folldal. Vanligvis arrangeres disse kursa på
Tynset «midt i fjøstida», og deltakelsen fra Folldal har ofte vært litt så som så. Håper mange
med tilknytning til landbruket kjenner sin besøkelsestid nå. Etablerkurset passer for alle som
ønsker å dra i gang en ny driftsgrein eller på annen måte ønsker å utvikle noe tilknytta
landbrukseiendommen. Kurset passer også bra for den som er i ferd med å ta over
landbrukseiendom. Detaljert informasjon finnes på side 10.
Kommunen er i gang med revidering av både Handlingsplan for Landbruket i Folldal og
Beitebruksplana. Begge planer har ei styringsgruppe bestående av to representanter fra
kommunestyret og representanter fra de lokale faglaga i landbruket. Den 1. mars er det åpent
møte med mulighet for å gi innspill til landbruksplana og 8. mars åpent møte med samme
mulighet for beitebruksplana. Med landbruksdirektøren hos Fylkesmannen i Hedmark
Haavard Elstrand som innleder til første møtet og Yngve Rekdal fra NIBIO som presenterer
beitekartlegginger i Folldal til andre møtet, håper vi på godt oppmøte. Møt opp begge
torsdagskveldene både 1. mars og 8. mars på Gruvekroa!
Under arbeidet med landbruksplanene kommer det fram noen tall som viser at mye har skjedd
innenfor lokale landbruket i Folldal siste 5-10 år. De siste 5 åra er det nydyrka drøyt 1.000
nye dekar med fulldyrka mark. Siste 10 åra har hele 45 av de cirka 105 foretaka som søker
produksjonstilskudd med husdyrdrift gjennomført en utbygging av driftsbygning finansiert
med bygdeutviklingsmidler. En del har også gjennomført flere utbygginger i perioden og
enkelte har også investert utenom BU-finansiering. Og vi må heller på ingen måte glemme de
øvrige som har holdt «hjula i gang» med egen drift. Det er summen av alt mangfoldet – ulike
produksjoner og små og store enheter – som til sammen gir en stor næring. Landbruket er en
viktig «motor» for den lokale økonomien i Folldal for både handelsnæring, håndverkere og
tjenesteyting. Beregninger gjort i forbindelse med arbeidet med landbruksplan viser at
landbruksforetaka i Folldal i året 2014 hadde en samla verdiskapning på rene drifta på 105
millioner kroner (= brutto omsetning).
Det finnes noen utfordringer for fjell landbruket. Overproduksjonen eller rettere sagt
ubalansen mellom produksjon og salg på sau og lammekjøtt har gitt sørgelig lave priser. Og
for mjølkebøndene er prognosen lavere forholdstall på kvoter de nærmeste åra. Mye av dette
henger sammen med storpolitikken med redusert vilje til grensevern og markedsregulerende
tiltak. Overproduksjon er et gammelt spøkelse som dukker opp, og er ganske ødeleggende for
økonomien mens det står på. Men midt oppe i alt sammen skal vi heller ikke glemme at den
langsiktige politiske målsettinga til alle politiske partier er økt egen matforsyning i Norge til
en økende befolkning.
Til slutt minnes nok en gang om søknadsfrister i forbindelse med søknader
produksjonstilskudd. Neste søknadsrunde har absolutt siste frist 15. mars klokka 23.59. Vær
ute i god tid flere dager i forveien med søknad. Det er ikke sikkert at hverken datamaskina
eller bredbåndet vil samarbeide, dersom du satser på å ordne alt siste kvelden. Bønder i
Folldal var flinke med å holde fristen siste søknadsrunden i oktober. Det er bra – det siste vi
ønsker er kjedelige saker med trekk i utbetalingene på grunn av sein søknad.
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SMIL-MIDLER
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søknadsfrist 15. mai 2018
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. Fylkesmannen tildeler kommunene midler til videre fordeling
på lokale prosjekter.
SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav, jf Forskrift om tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket § 3, tredje ledd. Søker må ha gjødslingsplan og journal over
plantevernmidler (hvis plantevernmidler nyttes), søker skal ha kart over alt eid og leid
jordbruksareal som foretaket til enhver tid disponerer. Videre skal alle miljøverdier, samt
arealer der det er risiko for tap av jord og næringsstoffer, kartfestes og beskrives. Denne
dokumentasjonen skal vedlegges søknaden – dette innbefatter foretakets gjødslingsplan
for 2018 m/ kart over skiftene.
Det kan gis tilskudd til
a) Kulturlandskapstiltak (restaurere og bevare
bygninger, kulturminner, gamle ferdselsårer/stier etc)
b) Forurensnings- og klimatiltak (avskjæringsgrøfter,
kanaler, reparasjon av lukninger etc)
c) Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
For mindre hydrotekniske tiltak (avskjæringsgrøfter og åpne kanaler) der tilskuddet ikke
overstiger kr 5.000,- er gjort til en refusjonsordning. Her kan det søkes etterskuddsvis etter at
tiltaket er gjennomført. Det gjennomføres fortløpende saksbehandling gjennom året, og siste
søknadsfrist er 15. oktober hvert år. For alle andre tiltak skal det søkes i forkant – dvs det gis
ikke tilskudd til tiltak som allerede er påbegynt eller utført.
Forskrifter, rundskriv og søknadsskjema m.m finnes her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordansoke/regelverk
For nærmere opplysninger og veiledning for utarbeidelse av søknad, kontakt
landbrukskontoret.

OMLEGGING AV TILSKUDDSORDNINGER TIL EN UTBETALING
ÅRLIG – TENK PÅ LIKVIDITETEN
Fra 2018 mottas som kjent bare en tilskuddsutbetaling årlig for produksjonstilskudd - i
februar. Dette vil bli en økonomisk fordel for alle landbruksforetak, når alle tilskudd blir
utbetalt raskere. Fram til nå har utbetalingene for foregående år kommet i to porsjoner i
henholdsvis februar og juni.
Men samtidig minner vi om det som alle egentlig er fullt klar over; Når inntektene kommer
bare en gang årlig, så stilles det ennå større krav til god økonomisk styring. Alle oppfordres til
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å ha fokus på egen likviditet - dvs. at man sikrer at man har midler til å betale løpende utgifter
til både drift og privat forbruk helt fram til det kommer nye inntekter.
Ekstra viktig er det være bevisst på likviditeten
når man gjennomfører endringer i driftsopplegget
eller det av andre årsaker skjer noe som kan gi
reduksjon i inntektene. Eksempel på slike
situasjoner er: Reduksjoner i driftsomfang og
dyretall, overgang fra mjølkeproduksjon til
mindre arbeidskrevende produksjon med mindre
inntekter eller tida rett etter nye investeringer og
låneopptak. Et annet eksempel er prisfallet man
dessverre opplevde på sauekjøtt høsten 2017. Ta
gjerne likviditeten opp med eget regnskapskontor,
og lag et likviditetsbudsjett for året som kommer.
I samme momentet minnes om noen andre «snubletråder» for god styring av økonomi og
likviditet:
- Flexilån gir mulighet for å investere ganske mye uten at hver investering diskuteres i
detalj med banken. Men la ikke det medføre at du handler uten å gjøre gode
vurderinger på om investeringa er lønnsom og om investeringa kan betjenes.
- Leasingavtaler kan sikkert være bra noen ganger. Men inngå ikke leasingavtaler for
dyrere traktorer eller annet utstyr enn det som er lønnsomt og det du kan betale.
- Bruk av kredittkort. Bruk ikke mere penger enn du har.
Likviditet betyr betalingsevne og er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende
utgifter som regninger, lønn, utviklingskostnader, skatt m.m.
Lønnsomhet brukes for å angi avkastningen av den innsatsen som legges i en virksomhet i
form av penger (kapital), arbeid og kunnskap. Lønnsomheten beregnes ut fra årsregnskapet.

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Søknadsfrist 1. mars 2018, søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres.
Kommunen skal gi en vurdering og anbefaling av tiltaket før søknaden sendes til
Fylkesmannen for behandling.
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. Det kan søkes om
tilskudd til:
Investeringstiltak, kan f.eks være:

Sperregjerder, sanke- og skilleanlegg, anlegg/rydding/utbedring av drifteveier,
saltsteinsautomater, elektronisk overvåkingsutstyr, bruer dimensjonert for føring av beitedyr,
gjeterhytter…..
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder, kan bl.a omfatte:
Utarbeidelse av planer for utmarksbeite, tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra
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til effektiv og god beitebruk, planlegging og prosjektering av faste installasjoner (f.eks
sperregjerder), prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av
beitene……
Søknadsskjema finner du her (kan fylles ut
elektronisk, men må skrives ut for underskrift):
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-ogokologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke/skjema
Tilskudd gis til beitelag, men kan også gis til
enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd der
hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold
ikke ligger til rette for samarbeid.
Regelverk for ordningen, forskrifter og rundskriv, finner du her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordansoke/regelverk

OM DRIVEPLIKTA
Driveplikten av jordbruksareal er en personlig og varig plikt, hjemlet i jordloven § 8. Den som
eier et jordbruksareal har driveplikt på disse arealene i hele sin eiertid. Som jordbruksareal
regnes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.
Eier kan oppfyller sin driveplikt på en av følgende to måter:
- enten ved å drive jordbruksarealene sjøl (personlig drift), eller
eller
-

ved å leie bort jordbruksarealene i minst 10 år

Eier som velger å oppfylle driveplikten personlig må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for
drifta. Dette innebærer ikke at eieren egenhendig må stå for drifta, men at eiendommen må
drives for eierens regning og risiko.
En forutsetning for at driveplikta blir oppfylt ved bortleie er skriftlig leieavtale på minst 10
år, uten at utleier kan si opp leieavtalen i utleieperioden. Leieavtalen må føre til driftsmessige
gode løsninger. Husk dessuten at det skal sendes kopi av leieavtalen til kommunen. Det er
eier og ikke leietaker, som er ansvarlig for at slike leieavtaler blir skrevet og oversendt
kommunen.
Standard jordleieavtale tilpassa av landbrukskontoret i Folldal til krava i jordlovens §8 kan
lastes ned gratis og skrives ut fra www.folldal.kommune.no. Gå inn på skjemaer a – å i
menyen opp til venstre, og videre inn på «jordleieavtaler» under bokstaven «J». Direkte link
til skjemaet her.
Leiejordandelen er betydelig for mange bønder i Folldal. Formålet med krava til skriftlig
leieavtale er å sikre langsiktige betingelser for den som skal drive jorda. Alle oppfordres til å
sikre at leieavtaler er i henhold til lovens krav.
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Spesielt er landbrukskontoret interessert i tilbakemeldinger dersom noen vet om dyrka jord i
Folldal som ikke blir drevet i det hele tatt ved slått eller beite. Inntrykket er nok at det i all
hovedsak er etterspørsel etter jorda, og at det aller meste er i drift. Men det er å gripe fatt i
eventuelle jorder som ligger helt brakk, og der alle ville være tjent med at det kom inn en
leietaker. Landbrukskontoret lover konfidensiell behandling av tips som mottas på dette.
Kontakt i så fall jordbrukssjef Bjørn Gussgard.

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID 2017
Vi har nå tilbakelagt første året med nytt søknadssystem. En god del har misforstått utfylling
av opplysninger ved søknaden og har ikke oppføringer på tilskuddsordninger de er berettiget
og har søkt om tilskudd for tidligere år (for eksempel ikke ført opp dyr på beite/utmarksbeite,
manglende oppføring og etterrapportering av
avløserutgifter.)
Vi har forsøkt å korrigere dette så godt vi kan og
flere har vi vært i kontakt med.
Det samme gjelder dersom du ved mottak av
vedtaksbrevet på februar forstår at du har
misforstått utfyllingen av søknaden. Du kan da
kontakte oss slik at vi kan gjenåpne søknaden og ta
inn nye opplysninger.
Den fleksible praktiseringen gjelder kun for søknadsomgangen 2017.
Vær OBS på at fra om med søknadsomgangen 2018 vil det ikke være mulig å få
korrigert søknaden på denne måten.

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET OG
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID 2018
Neste søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mars, med telledato 1. mars. (del 1 av
søknaden).
Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad.
Søknaden leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.
Søknad må leveres innen fristen
Søknadsfristen 15. mars er absolutt. Det er ikke mulig å levere søknad etter fristen.
Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden
innenfor 14 dager uten å få trekk. For mer informasjon klikk på linken nedenfor:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/frister/produksjonstilskudd-ijordbruket--60104

Over Skigard`n januar 2018

Side 6

AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM OG FØDSEL MV
Regelverket for ordningen for avløsertilskudd
ved sykdom mv er komplisert og vi anbefaler at
du tar kontakt med landbrukskontoret når
sykdom oppstår for å avklare diverse forhold.
Fra 2018 er regelverket endret på en del
punkter. Bl.a. blir beregnet tilskuddsgrunnlag
regnet ut i fra antall dyr første dag i
sykemeldingsperioden. Søker må heretter selv
gi opplysninger om produksjon (antall dyr) i
søknadsskjemaet.
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 – (eget eksemplar i
sykemeldingen som er til nav)
Skjema 08-35.01 for beregning av sykepenger må fylles ut. Dette finner du på NAV sine
nettsider:
https://www.nav.no/no/Bedrift/Skjemaer-for-arbeidsgivere/skjemaveileder/vedleggbedrift?key=338339
For informasjon og nytt søknadsskjema avløsertilskudd ved sykdom mv så klikk på linken
nedenfor:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosningved-sykdom

NYTT OM VETERINÆRTILBUDET OG VETERINÆRVAKT
Som kjent sa både Bjørnar Lyngstad Strøm og Arve Silkoset opp sine vaktavtaler våren og
sommeren 2017, etter lang innsats i Folldal både med veterinærvakt og privat praksis.
Veterinær Pauline Kjær inngikk fast avtale om veterinærvakt med Alvdal og Folldal
kommuner høsten 2017, og har vært i sving i noen måneder. Deretter har Aina Kveberg fått
permisjon fra veterinærvakt fram til mai 2019. Nå på nyåret i 2018 er det inngått midlertidig
avtale om veterinærvakt fram til 01.09.2018 med ennå en ny veterinær; Rebecha B. Lervaag.
Både Pauline Kjær og Rebecha B. Lervaag vil også delta i dagpraksisen i Folldal.
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SKOGBRUK
Tilbud om praktiske kurs i serien «Aktivt
Skogbruk» 2018:
Folldal kommune ønsker å legge til rette for
gjennomføring av flere lokale kurs i serien
Aktivt Skogbruk i løpet av 2018. Aktuelle
kurstyper kan være ungskogpleie, bruk og
stell av motorsaga etc. – klikk på linken:
http://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelser.cfm?kat=9 Det endelige kurstilbudet vil
avhenge av interessen, men meld gjerne din interesse via e-post til skogbruksansvarlig snarest
mulig: anders.jensen@alvdal.kommune.no Kurskostnader kan dekkes med skogfond.
Kort om foryngelsesplikten etter hogst:
Vi minner om at alle skogeiere er lovmessig forpliktet til å gjennomføre nødvendige tiltak for
å sikre gjenvekst/ ny foryngelse innen tre år etter en hogst. I Folldal kan dette ofte være
markberedning i kombinasjon med ulike foryngelsesformer som naturlig foryngelse, såing
eller planting. Dette er investeringstiltak som kan finansieres med bruk av skogfond (85 %
skattefordel) og det gis også et offentlige tilskudd. Tilskuddssatsen vil variere fra 40 -80 %
avhengig av tiltaket, og vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen for nærmere
informasjon.
Søknadsplikt for landbruks- og skogsbilveier:
De fleste typer tiltak som omfatter nybygging, ombygging og masseuttak for landbruks- og
skogsbilveier/ traktorveier er søknadspliktige. Dette er tiltak/ veier der hovedformålet er
knytta til primærnæring, og tillatelsen skal hjemles i Forskrift om planlegging og godkjenning
av landbruksveier. Denne typen søknader er normalt ikke gebyrbelagt, og veitiltak som er til
nytte for skogbruket kan ofte utløse offentlig tilskudd - og muligheter for bruk av skogfond.
Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon.
Tilskudd til skogkulturinvesteringer for 2018:
Det gis tilskudd til flere typer skogkulturinvesteringer i 2018, og dette vil gjelde
markberedning, planting/ såing og ungskogpleie. Tilskuddssatsene vil variere for de ulike
typer tiltak, og ta kontakt med kommunen for mer informasjon (40 -80 % av kostnaden eks.
MVA.)
Kontordager i Folldal kommune; skog, utmark og vilt
Kontoret i Folldal kommune er i utgangspunktet betjent
hver andre tirsdag fra kl. 09.00-13.00, og dette gjelder
ukenummer med partall (uke 2, 4..). Rådgiver skog og
utmark er også tilgjengelig de øvrige ukedager på
kontoret i Alvdal via telefon 624 89133/ 95842247 eller
e-post: anders.jensen@alvdal.kommune.no Det kan også
gjøres avtaler om møte i Folldal eller på felles
landbrukskontor for Alvdal og Tynset kommuner ved
Storsteigen Vgs.
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REVIDERING LANDBRUKSPLANER
Både Handlingsplan for Landbruket i Folldal og beitebruksplan for Folldal er under
revidering. Formannskapet vedtok 16. mars 2017 oppstart av planprosessen. Planprosessen har
følgende styringsgruppe:
Politikerrepresentant Hilde Frankmo Tveråen (leder)
Politikerrepresentant Marianne Borkhus Husom
For Folldal Bonde- og Småbrukarlag Ståle Støen
For bondelaga i Folldal Torgeir Dahlen
For Folldal Sau og Geit Hilde Stokke Odden
For produsentlaget til TINE, Pål Husom
For skogeiersammenslutningene Tore Muller
For Folldal Fjellstyre, Odd Enget
Vi håper at mye av arbeidet med revidering kan bli fullført i løpet av første halvår 2018. Kom
gjerne med innspill til planarbeidene, eller ta kontakt med en av representantene fra faglaga i
styringsgruppa for å gi synspunkter.

PLANTEVERNKURS 2018
Alle som håndterer og bruker plantevernmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis. Norsk
Landbruksrådgivning tilbyr kurs flere steder i fylket denne vinteren, bl.a på Tynset den 8. og
12. mars (begge er dagskurs).
Kursopplegget er likt for grunnkurs og fornying. Ved grunnkurs kommer obligatorisk
praksisdag i tillegg.
For mer informasjon, priser og påmelding: https://innlandet.nlr.no/kurs/plantevernkurs/

NYTT KULL MED VOKSENAGRONOMER – OPPSTART 2018
Storsteigen videregående skole sitt populære tilbud om voksenagronomkurs fortsetter med
oppstart fra kommende høst, cirka august/september 2018.
Voksenagronom anbefales for alle som har tenkt å drive gard, og som ikke har
landbruksutdanning fra før. Gjennomføring strekker seg over to år og mye av opplegget er
nettbasert. Kurset er lagd slik at det skal være egnet å kombinere gjennomføringa med jobb
eller egen næringsvirksomhet.
Søknadsfristen er allerede 1. mars, og alt om kursinnholdet og søknad finner du her:
https://storsteigen.vgs.no/Undervisning-for-voksne/Nytt-agronomkurs-for-voksne-2018-2020ved-Storsteigen
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ETABLERKURS ARRANGERES LOKALT I FOLLDAL – BENYTT
SJANSEN – DET ER LENGE TIL NESTE GANG!
Folldal Vekst og landbrukskontoret har i samarbeid fått gjennomslag for at ett av
fylkeskommunens etablerkurs skal arrangeres med alle samlinger lokalt i Folldal. Vanligvis
kjøres etablerkursa i Nord Østerdal på Tynset. Det er Rådhuset Vingelen som gjennomfører
etablerkursa i denne delen av fylket, på oppdrag fra fylkeskommunen.
Kurset har 6 samlinger. Den første kurskvelden vil det bli lagt vekt på ressurskartlegging,
avklaring av idè og motivasjon. Videre vil de neste fire kurskveldene inneholde temaene
produkt / tjeneste / marked (2 kurskvelder) og økonomi og selvledelse (2 kurskvelder). Den
siste kurskvelden kan hver deltaker få presentere sin forretningsmodell foran et panel
bestående av deltakere fra næringsapparatet og bank.
Etablererkurs - Folldal vinter/vår 2018
NB! – det er mulig å starte opp fra kurskveld 2 for de som ønsker det. Max 30 plasser,
minimum 10 påmeldte for at kurset skal gjennomføres.
Påmelding på nett så fort som mulig, men mulig med påmelding helt fram til første
kurskveld 7. mars. Link til påmelding og mere informasjon finner du her:
http://etablere.abutvikling.no/no/kurs/etablererkurs-folldal-vintervar-2018/
Dato for kurskveldene (onsdager, alle dager fra kl. 17.30 - 21.00):
07. mars
14. mars
21. mars
04. april
11. april
18. april
Den første kurskvelden er gratis. Fra og med 2. kurskveld har kurset en egenandel på kr.
1.100 (for hele kurset) per deltakerbedrift. Bindende påmelding. Alle deltakerbedrifter får i
tillegg til kurset 5 egne timer med veiledning.

Etablerkurset kan passe for:
- Den som har en forretningside stor eller liten, og som ønsker å teste ut muligheter for å
utvikle dette videre.
- Den som har en virksomhet som «står litt i stampe» og som ønsker å forsøke
revitalisering av virksomheten.
- Den som skal ta over eller har tatt over landbrukseiendom, og som vurderer ulike
driftsgreiner.
Så la oss gjøre det lokale etablerkurset i Folldal våren 2018 til en kreativ arena for ny
virksomhet og videreutvikling av eksisterende virksomhet. Framtida i Folldal avhenger av hva
vi klarer å få til sammen. Gi ditt bidrag – meld deg på nå. Hvis alle venter med å melde seg på
til 7. mars – så blir det ikke kurs. Vi ønsker mange påmeldte!
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ÅPENT MØTE OM REVIDERING BEITEBRUKSPLAN OG
GJENNOMFØRING AV BEITEKARTLEGGINGER I FOLLDAL
Sted: Gruvekroa.
Tid: Torsdag 8. mars klokka 19.30.
Yngve Rekdal, NIBIO. Presenterer gjennomførte
beitekartlegginger av Marsjødrifta sitt område og
Elgevasshøa sitt område. Litt om beitekapasitet i Folldal på
ulike typer beitemark.
Jordbrukssjef i Folldal Bjørn Gussgard, kort om
faktagrunnlaget i beitebruksplana.
Bevertning med kaffe og kaker.
Mulighet for innspill til det videre planarbeidet med ny Beitebruksplan for Folldal 2018-2022.

ÅPENT MØTE OM REVIDERING HANDLINGSPLAN FOR
LANDBRUKET I FOLLDAL
Sted: Gruvekroa.
Tid: Tirsdag 1. mars klokka 19.30.
Program:
Ordfører Hilde Frankmo Tveråen ønsker velkommen.
Landbruksdirektør i Hedmark Haavard Elstrand,
landbruket i fjellbygda Folldal – noe å satse på?
Jordbrukssjef i Folldal Bjørn Gussgard, noen
utviklingstrender landbruket i Folldal.
Bevertning med kaffe og kaker
Gruppearbeid alle frammøtte med innspill til revidering av Handlingsplan for landbruket i
Folldal 2018- 2022.
Møtet varer fram til cirka 22.00. Fra klokka 22.00 arrangeres det BONDEPUB i Gruvekroa
sine lokaler.
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VIKTIGE SØKNADSFRISTER 2018 TILSKUDDS- OG
FINANSIERINGSORDNINGER FOR LANDBRUKET I FOLLDAL
NB-Husk omlegging frister produksjonstilskudd i 2018
15. januar

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader
(Fristen gjelder inn til Fylkesmannen)

1. februar

Frist nr 1 BU-midler tradisjonelt landbruk (Fristen gjelder kommunens
videresending av søknad til Innovasjon Norge)

1. mars
1. mars

Tilskudd til skogsbilveibygging.
Tilskudd til tiltak i beiteområder.

15. mars

Produksjonstilskudd i jordbruket.

15. mai

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

1. september Frist nr 2 BU-midler tradisjonelt landbruk (Fristen gjelder kommunens
videresending av søknad til Innovasjon Norge)
1. oktober

Generelle miljøtiltak (RMP) – bl.a tilskudd til mjølkeproduksjon på setra,
tilskudd til areal i seterområder, tilskudd til endra jordarbeid, tilskudd til
spredning av husdyrgjødsel.

1. oktober

Tilskudd til skogsbilveibygging

15. oktober

Produksjonstilskudd i jordbruket.
Tilskudd til avløsning ferie og fritid.

20. oktober

Tilskudd til drift av beitelag.

31. oktober

Erstatning for omfattende avlingsskader.

1. november Erstatning rovdyrskade - sendes rett til Fylkesmannen, miljøvernavdelinga.
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.
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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 er 3
måneder fra siste dag som gir rett til tilskudd.
 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
Løpende saksbehandling, ingen søknadsfrist:
 Kommunalt tilskudd til nydyrking.
 Tilskudd til drenering av jordbruksjord.
 Innovasjon Norge: BU-tilskudd til nye næringer/bygdenæringer. Finansiering gis i
form av etablerstipend, bedriftsutviklingstilskudd, tilskudd til investeringer og
rentestøtte på lån til fysiske investeringer.
 Innovasjon Norge: Lån til landbruksformål – både tradisjonelt landbruk og
tilleggsnæringer.
 Innovasjon Norge: Verdiskapningsprogrammet mat / bioenergi / tre.
 Fylkesmannen: BU-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
onsdager, 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 / 95842247.
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