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E-post: postmottak@folldal.kommune.no

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling i Folldal kommune - landbruksforvaltningen

UTSENDING AV OVER SKIGARD`N OG ANNEN
LANDBRUKSINFORMASJON
Folldal kommune gjennomfører for tiden en lang rekke innsparingstiltak. Et av dem er å
redusere portoutgiftene ved å gå over til ennå mere utsending pr e-post, og informasjon som
legges ut på kommunens nettside framfor utsendelse i brevs form.
Vi ønsker derfor å innføre en frivillig ordning der
gardbrukere kan velge å motta både Over Skigard`n og annen
informasjon fra kommunal landbruksforvaltning pr e-post.
Vedlagt i denne utgaven av Over Skigard`n på siste side er
en svarslipp som kan returneres til kommunen. Den som
ønsker det skal fortsatt få motta informasjon fra kommunal
landbruksforvaltning pr vanlig post.

For de som velger å motta utsending pr e-post og der flere landbruksinteresserte i familien har
egen e-post, før gjerne opp flere e-post adresser. La gjerne både ektefelle/samboer,
landbruksinteresserte barn, kårfolk eller ansatte få motta informasjon om de ønsker det. De epost adressene vi registrerer vil deretter bli benytta for masseutsendelse av Over Skigard`n og
annen generell informasjon om møter, kurs og lignende.
Mere utsendelse pr e-post vil ha den fordelen for både oss og gardbrukerne at alle utsendelser
vil gå raskere enn med vanlig post. Det gir oss også muligheten for å sende ut noe hyppigere
informasjon for eksempel om kurs eller møter som dukker opp utenom våre 2-3 faste
utgivelser av rundskriv. De som velger å motta informasjon pr e-post vil nok derfor mest
sannsynlig få litt mere info, enn de som velger god gammeldags brevpost. Vi vil likevel foreta
en streng prioritering også for e-poster, og vil kun sende ut lokal og bearbeida informasjon. Vi
satser ikke på en ukritisk daglig eller ukentlig «videreklikking» av all slags uredigert stoff fra
departementer, fylkesmenn etc.

SMIL – MIDLER 2013 – SØKNADSFRIST 15. APRIL
Det er igjen tid for å søke SMIL-midler. Folldal kommune har fått tildelt kr 630.000,- i
tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) for inneværende år.
Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturlandskapsverdiene i
jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket,
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.
Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og
strategier. Folldal kommunestyre vedtok «Lokale tiltaksstrategier
2010-2013 i 2009. I løpet av 2013 vil tiltaksstrategiene bli rullert, og
nye skal vedtas for perioden 2014-2017.
Tilskudd til tiltak i kulturlandskapet kan for eksempel være:
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•

Setermiljøer og tiltak som går på å opprettholde
beiting i utmarka; eks. utvendig restaurering av
seterstuer, seterfjøs, inngjerding av setervoller mv.

•

Restaurere og bevare gjenværende verneverdige
bygninger i gardsbebyggelsen, med hovedvekt på
bla "gruvebruka", bygninger typisk for Folldal
(brytning mellom byggeskikk fra Østerdalen og
Gudbrandsdalen) eks; utvendig restaurering av
stabbur, eldhus, sommerstuer mv.

•

Kulturminner; restaurere og registrere f.eks. vassveiter, måssåbuer, utmarksbuer,
kverner, steingjerder mv.

•

Restaurere og rydde gamle ferdselsårer; eks. gamle veitraseer/stier, gamle bruer mv.

•

Anlegge skigarder der dette passer inn i bygningsmiljøet.

Tilskudd til forurensningstiltak:
•

Avskjæringsgrøfter (åpne grøfter) for å hindre sig i grunnen og overflatevann å renne
inn på dyrka mark. Gjelder både nye avskjæringsgrøfter og rensking av eksisterende
avskjæringsgrøfter. Det kan søkes etterskuddsvis etter at tiltaket er gjennomført, men
fint om det varsles om tiltaket allerede innen 15.april hvis du har planer om grøfting i
2013, slik at vi har en pekepinn på hvor stor pott som bør avsettes til grøfting.

•

Ei avskjæringsgrøft må ha tilstrekkelig dybde og 1, 5meter bør nok være et minimum.
For «transportstrekninger» der vannet kun skal ledes unna, kan 1 meter være nok.
Avskjæringsgrøfter med for liten dybde fører til dårligere effekt av drenering samt at
grøfta fortere slammes igjen Husk at masse fra utgraving av grøfta ikke må deponeres
slik at overflatevann hindres fra å renne inn i grøfta. Det må derfor aldri deponeres
masse på den kanten av grøfta som ligger oppstrøms avskjæringsgrøfta.

•

Siste søknadsfrist avskjæringsgrøft er 15.oktober.

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
•

Tilrettelegge for gjennomføring av større fellesprosjekter innenfor investeringer
organisert beitebruk. Bl.a avklare rettighetsforhold før gjennomføring av investeringer
(eks sperregjerder), teknisk planlegging av tiltak, annen forprosjektering.
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Satser for tilskudd skal settes i henhold til tiltakets måloppnåelse.
Maksimal tilskuddssatser er:
- For kulturlandskapstiltak generelt: inntil 50 % av kostnad.
- For skigarder: inntil 25 % av kostnad.
- For forurensningstiltak: inntil 50 % av kostnad.

Søknadsskjema finner du på vår nettside www.folldal.kommune.no under «Skjemaer A-Å»
eller ved henvendelse til Servicekontoret.
Vedlegg til søknad om tilskudd SMIL - midler:
•
•
•
•

Spesifisert kostnadsoverslag
Tegninger i målestokk og / eller fotodokumentasjon for
å vise nåsituasjonen.
Kart i målestokk med situasjonsplan for tiltaket.
Miljøplan trinn 2 for de som er pålagt å ha miljøplan
trinn 1.

Tilskudd kan innvilges til foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom,
eller til enhver som er registrert i Enhetsregisteret og som får tillatelse av
landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Eks. lag og foreninger
kan søke.
For mer informasjon kontakt landbrukskontoret eller se kommunens nettside under «Tjenester
A-Å» velg «SMIL-midler».

KLINISK VETERINÆRPRAKSIS I FOLLDAL
Mange husdyrholdere har trolig fått med seg uro som har oppstått i etterkant av at
kommunestyret i budsjettet for 2013 vedtok å fjerne det kommunale driftstilskuddet til klinisk
veterinær praksis. Her følger litt kort informasjon om hvordan klinisk veterinær er organisert,
uten at kommunen nødvendigvis har gode svar på alle utfordringer.
Organisering av klinisk veterinærtjeneste i Norge og i Folldal
Mellom klokka 08.00 og 16.00 på hverdager er det ingen godtgjort vaktordning for
veterinærer i klinisk praksis i Norge. Veterinærtilbudet er overlatt til det frie marked, og
veterinærer har fri etableringsrett. Hver enkelt dyreeier står helt fritt til å benytte den
veterinær man måtte ønske, men geografi og avstander vil selvsagt i praksis sette
begrensninger.
Fra klokka 16.00 om ettermiddagen til klokka 08.00 på morgenen og på helg og helligdager er
det offentlig veterinærvakt. Folldal er organisert sammen med Alvdal i et veterinærdistrikt
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med en veterinær på vakt for vaktdistriktet. Det betales ut vaktgodtgjørelser for at veterinæren
skal ha en tilgjengelighet, og øvrig finansiering går gjennom brukerbetaling.
Driftstilskuddet til veterinærer i Folldal
Kommunens driftstilskudd på totalt kr 75.000 til veterinærer i Folldal kommune som nå er
fjernet i budsjettet, har hatt tre kriterier; Veterinærene skulle være bosatt (folkeregistrert) i
Folldal kommune, veterinærene skulle drive klinisk veterinærpraksis og delta i veterinærvakt.
Hva hvis man ikke får kontakt med veterinær når man trenger det?
-I perioden med offentlig veterinærvakt (unntatt hverdager 08.00 – 16.00), betales av
offentlige midler for at det skal være en beredskap.
- I perioden 08.00 – 16.00 på hverdager er det opp til privatpraktiserende veterinærer hvilket
nivå de legger på sitt tilbud i forhold til både å ta telefonen og i forhold til antall veterinærer i
arbeid.
- Får du ikke fatt i veterinær og har en akutt situasjon som husdyreier, finnes ingen fullgode
råd. Man kan prøve å ringe andre veterinærer, eller eventuelt Mattilsynets vakttelefon, uten at
kommunen kan garantere at dette vil gi respons.
Har kommunen et ansvar for veterinærdekning?
Kommunene er fra 2008 gitt et ansvar for å sikre at det er et forsvarlig klinisk veterinærtilbud
i egen kommune. Dette gjelder på overordnet og generelt nivå, og selvsagt ikke i forhold til
hvert enkelt dyr som måtte ha et behandlingsbehov. Folldal kommune søkte i flere år etter
opprettelse av ordningen i 2008 om «stimuleringstilskudd» fra staten til tiltak for å
opprettholde veterinærdekningen, men fikk avslag grunnet husdyrtettheten som fylkesmannen
mente ga tilstrekkelig markedsgrunnlag uten tilskudd. Fylkesmannen i Hedmark prioriterer
disse midlene til områdene med lavest husdyrtetthet i Hedmark som er Midt Østerdalen og
Trysil/Engerdal.

NY ORDNING MED GRØFTETILSKUDD
I jordbruksoppgjøret 2012 ble bestemt å innføre et tilskudd
til grøfting fra og med 2013. Dessverre går arbeidet med å
få til et regelverk hos Statens Landbruksforvaltning
langsomt. Foreløpig er det ikke klar noen forskrift for
tilskuddsordningen. Det som er avklart er fordeling av
midlene mellom fylker og mellom kommuner. Hedmark
fylke har fått ei ramme på 13,8 million, og av dette har
Folldal fått ei ramme på kr 205.000 for 2013.
Det er noen antydninger om hvordan regelverket vil bli.
Tilskuddet vil bli inntil 1.000 kr pr dekar grøfta areal. Om
det vil bli krevd systematisk grøfting er ennå ikke avklart.
Dersom det godkjennes enkeltgrøfter for tilskudd, må
påregnes at det beregnes areal for tilskudd ut fra 8 eller 10 meters bredde. I så fall vil kreves
100 – 125 løpemeter med drensgrøft for å få tilskudd for ett dekar (dvs. kr 1.000). Drenering
er ganske kostbart, og med 1000 kroner pr dekar vil tilskuddet kun dekke deler av kostnaden.
Det må være et markert avlingstap eller at blautflekker gir merkbare arronderingsproblemer
før det er lønnsomt å grøfte.

Over Skigard’n – mars 2013

5

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling i Folldal kommune - landbruksforvaltningen

Drensgrøfter som allerede er påbegynt eller fullført før søknad er innvilget vil ikke kunne få
tilskudd.
Vær også oppmerksom på at i skråhellinger vil åpen avskjæringsgrøft mange plasser være et
godt alternativ. For åpne avskjæringsgrøfter antas at SMIL finansieringa med cirka 40%
SMIL tilskudd vil være et mere lønnsomt alternativ enn det statlige grøftetilskuddet.
Gebyrer:
Behandling av søknad om tilskudd til grøfting er selvsagt ikke gebyrbelagt. For den som
ønsker å benytte landbrukskontoret til å lage grøfteplaner har kommunestyret vedtatt gebyr på
25 kroner pr dekar grøfta areal, minstegebyr kr 545.

NOEN MOMENTER VED DRENERING
- Ha en god plan for arbeidet i god tid før du
bestiller gravemaskin.
- Folldal har fått økende nedbør om sommeren, men
er fortsatt ganske nedbørsfattig. Sats på drenering av
de blaute områdene. Systematisk grøfting av alt
areal blir som regel for dyrt.
- Typisk for Folldal er skråhellinger der
blautflekkene oppstår som følge av grunnvannsig
som kommer opp i dagen når grunnvannet møter
fjell eller tette jordlag. Ofte vil åpne
avskjæringsgrøfter med SMIL finansiering være et
alternativ til lukka drensgrøfter.
- Bruk riktig mengde filtermateriale, for eksempel grov grus eller sagflis. For lite
filtermateriale gir dårlig resultat, for mye filtermateriale medfører at grøftinga blir altfor
kostbar. Anbefalt mengde er 5m3 flis eller grov grus pr 100 meter løpemeter drensgrøft. I
blant blir det hatt i alt for mye grus i drensgrøftene.
- Grøft på tvers av fallet, ikke langsetter fallet. Når det er skråhelling sett alltid drensgrøftene
oppstrøms blaute partier. Poenget er å få ut sigevannet før det kommer opp til overflata og
skaper blautflekken, ikke etterpå.
-Grøftene må ha dybde minimum 1 meter på fastmark og ennå mere på myr, for at drensrøra
ikke skal trykkes sammen av marktrykket fra traktor og redskap.
- Vannet renner ikke oppover. Et dreneringssystem må alltid ha riktig fall og et utløp ut av
feltet før det kan fungere.

BYGDEUTVIKLINGSMIDLER
BU-finansiering går på støtte med tilskudd, lån og rentestøtte til investeringer tradisjonelt
landbruk eller etablering eller videreutvikling av det som nå kalles bygdenæringer (tidligere
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kalt tilleggsnæringer). Kommunal landbruksforvaltning har førstelinjetjenesten for alle saker
og Innovasjon Norge har sluttbehandling.
Søknadsfrister:
For investeringer tradisjonelt landbruk har kommunen frist 1. februar for videresending av
fullstendige søknader med tilråding til Innovasjon Norge. BU-søknadene er ganske
omfattende med krav til blant annet tekniske planer, kostnadsoverslag og driftsplan, og
prosessen tar derfor tid. Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du har byggeplaner. Ta gjerne
kontakt allerede før sommeren om du har planer for 2014, og seinest i løpet av andre halvår
2013. Der det bare skal søkes om lån i Innovasjon Norge og ikke tilskudd eller rentestøtte,
kan søkes hele året.
For etablerstipend, videreutvikling eller fysiske investeringer i bygdenæringer (nye næringer)
er ingen årlig søknadsfrist. Det kan søkes hele året.
Siste åra har det vært ganske mange BU-finansierte investeringer i driftsbygninger i Folldal.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antall søknader BU-tilskudd
3
3
7
7
6
10
tradisjonelt landbruk i Folldal
Drøyt 10% av søknadene åra 2008 til 2012 ble avslått eller byggearbeidene ble ikke påbegynt,
øvrige søknader er innvilga og påbegynt eller gjennomført. For 2013 ligger sakene nå til
endelig avgjørelse hos Innovasjon Norge.

TILSKUDD AVLØSNING
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er en
refusjonsordning for faktiske kostnader til avløser ved ferieog fritidsavvikling. Grunnlaget for maksimalt tilskudd for
bruket er dyretall oppgitt på søknad om produksjonstilskudd
20. januar. Maksimalt tilskudd for 2013 er kr 69.000,-.
Tilskudd til avløsning ved sykdom, svangerskap og fødsel,
sykt barn og dødsfall
Foretak med husdyrproduksjon kan søke tilskudd for å dekke kostnader til avløser.
Vilkåret for å motta tilskudd er at en som har næringsinntekt fra bruket ikke kan delta i
arbeidet på grunn av sykdom m.v. Maksimal dagsats for 2013 er kr 1400,-. Det blir trukket
fra eventuell inntekt utenom bruket og sykepenger/svangerskapspenger/foreldrepenger fra
NAV.
Retten til tilskudd ved avløsning ved fødsel er knyttet til søkeren i det tidsrommet hun eller
han mottar foreldrepenger etter folketrygdloven. Det må avtales samme % - andel som er
avtalt med NAV for utbetaling av foreldrepenger. Moren og faren kan søke om tilskudd til
avløsning i de ukene den enkelte mottar foreldrepenger. Den som søker må ha
foreldrepermisjon og motta foreldrepenger for den perioden det søkes om tilskudd for.
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Nytt fra og med 1.januar 2013 For barn født etter 01.01.2013 vil det være mulig å benytte
gradert uttak av foreldrepenger (tidskonto). Det må benyttes samme gradert uttak som det som
er godkjent av NAV.
Faren til barnet kan søke om tilskudd til avløsning i 14 dager i forbindelse med fødsel, dersom
moren ikke benytter ordningen disse ukene. Disse 14 dagene har ikke sammenheng med
foreldrepermisjonen fra NAV. Faren kan altså få tilskudd både i 14 dager i forbindelse med
fødselen og 12 uker (eller mer) senere i permisjonsperioden.
Ta kontakt med landbrukskontoret ved Synnøve Steien Bakken hvis du har uavklarte
spørsmål på dette. Det finnes også muligheter for å søke Fylkesmannen om dispensasjon fra
regelverket på enkelte områder.
Felles for avløserordningene er at avløsningen skal ordnes som et arbeidsgiver-arbeidstaker
forhold. Tilskudd til avløsning kan bare gis til dekning av dokumenterte
utgifter. Arbeidsgiveransvaret kan overlates til avløserlag. Avløserlaget er også behjelpelig
med å skaffe avløser og med å fylle ut tilskuddssøknaden.

PRODUKSJONSTILSKUDD - HUSDYRREGISTERET – TELLEDATOKONTROLLER
Alle kommunene i Hedmark er med i et pilotprosjekt for bruk av data fra husdyrregisteret i
tilskuddsforvaltningen. Formålet med prosjektet er blant annet at det skal bidra til at
registreringene i husdyrregisteret er riktige, og at det blir bedre dokumentasjon på utbetalte
produksjonstilskudd.
Det blir foretatt en reduksjon med kr 500,- pr dyr dersom det er forskjell i antall storfe i
søknaden om produksjonstilskudd og i husdyrregisteret, basert på innrapportering som
søkeren har ansvar for. Ved avvik blir det sendt ut brev, slik at feilen kan rettes opp. Retter du
ikke forskjellen mellom søknaden og husdyrregisteret innen en gitt frist får du en reduksjon i
produksjonstilskuddet med 500,- kr pr. storfe i differanse.
Dette er et av flere tilskudd som blir kontrollert mot ulike register. Fra før blir tilskudd til
lamme-, kje- og kyllingslakt kontrollert mot slakteriavregninger.
Viser det seg at søker har oppgitt for mange dyr i søknad om produksjonstilskudd blir det
foretatt avkorting i søknad om produksjonstilskudd- som regel med dobbelt trekk; dvs. det
søker ville ha fått mer x 2.
Dette gjelder også når landbruksforvaltningen har vært ute på kontroll av søknad om
produksjonstilskudd og at det etter fysisk telling av dyra viser seg at det er oppgitt for mange
dyr i søknad om produksjonstilskudd.
Med andre ord må en ved utfylling av søknad om produksjonstilskudd være nøye med å
kontrollere opptil flere ganger at dyretallet er korrekt på telledato. Sjøl om søker har
handlet i god tro, vil feil dyretall måtte fortolkes som » uaktsomt» etter regelverket og trekk
vil bli utført.
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GJØDSLINGSPLAN – ÅRLIG KRAV
Vi minner om at det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Plana skal omfatte
alt jordbruksareal som foretaket disponerer og som det søkes produksjonstilskudd for. Plana
skal være basert på representative jordprøver som tas hvert 4. – 8. år. Det vises for øvrig til
egen «Forskrift om gjødslingsplanlegging» fra 1999, spesielt § 3 - hvor det står mer detaljert
om kravet til planens innhold. Gjødslingsplan er en del av miljøplan trinn 1, som alle må ha
for å motta fullt produksjonstilskudd. Mangelfull eller manglende miljøplan og gjødslingsplan
medfører trekk i produksjonstilskuddet. For søknader om tilskudd til generelle miljøtiltak er
det et krav for å få tilskudd at foretaket har miljøplan trinn 1. For mer detaljer om krav til
miljøplan, vises det til egen «Forskrift om miljøplan» fra 2003.
Landbrukskontoret tilbyr ikke lenger å lage gjødslingsplaner. Norsk Landbruksrådgivning
Nord-Østerdal på Tynset har tjeneste på å lage slike planer. Det er også tillatt å lage
gjødslingsplan selv, men den må tilfredsstille de krav forskriften setter. For deg som vil lage
plan selv, har vi Yaras skjema gødslingsplan til utdeling. Du kan også bestille selv på nettet
på www.yara.no under gjødsel og brosjyrebestilling.

SKOG OG VILT
Tilskudd til uttak av skogsvirke til energiflis i 2013
Energiflisordningen
videreføres i 2013, med
samme tilskuddssatser og
regelverk som i 2012. De
nye satsene og reglene
gjelder for søknader som er
registrert i kommunen fra
1. januar 2013. Ordningen
gjelder ikke for områder
som skal nydyrkes. For nærmere informasjon kontakt skogbruksansvarlig i kommunen, eller
se søknadsskjema SLF 920 på hjemmesida til Statens landbruksforvaltning:
https://www.slf.dep.no/no/ eller https://www.slf.dep.no/no/eiendom-ogskog/skogbruk/energiflistilskudd
Tilskudd skogkultur 2013:
Det er vedtatt felles tiltaksstrategier for skogbruket i Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal
kommuner for perioden 2010 – 2013. Mer informasjon om disse finnes på Folldal kommunes
hjemmesider, eller kan fås ved henvendelse til kommunen. Det legges opp til en videreføring
av de samme tilskuddsordningene for skogbruket i Folldal i 2013 som siste foregående år,
dvs:
•
Skogkultur: markberedning, planting, ungskogpleie m.m. – inntil 40 %
•
Arealtilskudd manuell førstegangstynning i hogstklasse 3 – inntil kr. 400/ daa
Skogfond:
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Ordningen med 85 % skattefordel ved bruk av skogfond til skogkulturinvesteringer
videreføres. Se for øvrig utfyllende om skogfond på: https://www.slf.dep.no/no/ eller ta
kontakt med kommunen og skogbruksansvarlig Anders Jensen.
Melding om hogst i vernskog:
Hogst over verneskogrensa er meldepliktig til kommunen, unntatt er «hogst av ved til
husbehov». Tiltaket skal meldes skriftlig til kommunen tre uker før hogststart på standard
skjema «Melding om hogst i vernskog», og tillatelsen er gyldig i tre år fra vedtaksdato. Ta
kontakt med kommunen ved skogbruksansvarlig Anders Jensen for nærmere informasjon.
Søknadsskjema ligger på: www.folldal.kommune.no
Søknadsplikt på utplanting utenlandske treslag til skogproduksjon:
Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon. Tiltaket skal behandles av
Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, se eget søknadsskjema på Fylkesmannens
hjemmeside: www.fylkesmannen.no
Landbruksveger:
Ombygging og nybygging av landbruksveger er søknadspliktig, og dette gjelder både traktor
og bilveger. Det finnes tilskuddsordninger både for ombygging og nybygging av
landbruksveger som forvaltes av Fylkesmannen i Hedmark. Skogfond kan også nyttes til å
dekke kostnader knytta til vedlikehold, ombygging og nybygging av landbruksveger.
Søknadsskjema SLF 902 og SLF 903, se hjemmesida til Statens landbruksforvaltning:
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema Ta kontakt med skogbruksansvarlig i
kommunen Anders Jensen for nærmere informasjon.
Digital innlevering av skjemaene sett elg og sett hjort
Nå er det åpna for registrering av observasjoner av sette elg og hjort på www.settogskutt.no.
Settogskutt.no er utvikla for å tilby digital innrapportering av sett elg og sett hjort - skjema.
Jaktleder har ansvaret for utfylling av skjema fra sitt jaktfelt, men kan utpeke en annen til å
gjennomføre registreringene. Det må registreres data fra hver jaktdag, og det er kun mulig å
levere ett skjema per jaktfelt per dag. Jaktleder logger seg inn med jegernummer og jaktfeltets
navn/id-nummer. Når valdansvarlig eller kommunen har kontrollert og godkjent
observasjonene som er lagt inn, vil informasjonen være tilgjengelig for alle.
Settogskutt.no er tilpassa bruk med både pc, lesebrett og smarttelefon.
Kommunalt viltfond
Folldal kommune har hatt kommunalt viltfond siden 2001. Formålet med kommunale viltfond
er å skape et økonomisk grunnlag for å fremme viltforvaltningen i kommunen. Viltfondet er et
bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål, og fondet kan ikke benyttes til andre
formål. Inntekter til fondet er i hovedsak årlige fellingsavgifter for elg og hjort. Det er ingen
søknadsfrist. Søknader om tildeling av midler fra viltfondet kan sendes gjennom hele året.
Søknad om midler skal minst inneha beskrivelse av tiltaket/prosjektet, kostnadsoverslag og
finansieringsplan. Se for øvrig kommunens hjemmeside.
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RONDANEVEGEN SA – ER DU AKTUELL SOM MEDLEM?
Av Ole Nordahl, Rondanevegen SA.

Flere bedrifter langs Nasjonal Turistveg Rondane har vært medlemmer i bedriftsnettverket i
prosjektet «De Blå Fjella». Medlemsbedriftene har vært overnattingsbedrifter,
serveringsbedrifter og produsenter av lokal mat eller kunst og håndverk. Flere av bedriftene er
gardsbruk med turisme som attåtnæring.
I november i fjor stiftet vi et samvirkeforetak med navnet Rondanevegen SA. Det har nå 36
medlemmer spredt over samme spekter som tidligere. Formålet med foreninga er bl.a. å
samarbeide om markedsføring av turistvegen, sørge for faglig oppfølging og aktuelle kurs,
arrangere studieturer og foredrag og medvirke til at bedriftene føler at de er i et fellesskap
med felles interesser. Vi er også behjelpelige med å knytte kontakter til kommunenes
næringsavdelinger eller Innovasjon Norge for dem som ønsker å starte opp en ny bedrift.
Vi har nå fått midler fra Statens Vegvesen og kommunene Folldal og Stor-Elvdal til å
videreutvikle turistvegen som et turistmål i tre nye år. Sammen med medlemskontingenten har
vi nå penger til å lønne en prosjektleder i en 60 % stilling.
Selv om vi nå er 36 medlemmer, ønsker vi oss flere. Dersom du har et gårdsbruk eller annen
bedrift, og enten driver i «turistbransjen» i dag, eller sysler med tanken om å starte opp, kan
du ta kontakt med Ole Nordahl på kommunehuset i Folldal.
Kontakt Ole Nordahl, Folldal kommune, 2580 Folldal. Tlf 62 49 10 32 eller mobil 917 46 787
eller send en e-post til ole.nordahl@folldal.kommune.no

INVESTERINGSSTØTTE ORGANISERT BEITEBRUK 2013
Søknadsfristen er 8. april 2013
Tilskuddsordningen ”Investeringer i Organisert
Beitebruk” forvaltes av Fylkesmannen i
Hedmark, Landbruksavdelinga. Bruk skjema
«SLF-430 Søknad om spesielle tilskudd til
spesiell miljøtiltak i jordbruket». Søknaden
sendes:
Fylkesmannen i Hedmark,
Landbruksavdelinga, boks 4034, 2306 Hamar.
Saksbehandler hos Fylkesmannen er Jorunn
Stubsjøen; tlf 62 47 14 41/ 928 22 707, epost:jst@fmhe.no.
Folldal kommune, landbruksforvaltninga bistår gjerne med utarbeidelse av søknad.
Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er
registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter
investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder. Også
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enkeltforetak som har rett på produksjonstilskudd og der det grunnet naturgitte eller
driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid, kan få tilskudd til investeringstiltak.
Tilskuddsordningen er endret litt og med ny forskrift fra 2013. Av den årsak er ikke 100%
klarlagt hvilke typer investeringstiltak som vil være berettiget støtte. Det antas for Folldal
kommune sin regning at følgende typer investeringer vil kunne være aktuelle:
- sanke- og skilleanlegg
- sperregjerder
- ferister
- bruer
- gjeterhytter
- andre investeringstiltak som, rydding/utbedring av drifteveier, kortere kjørevei
fram til skilleanlegg, saltsteinautomater, transportprammer, sankefeller, og
lignende
- kjøp av e-sporingsenheter

LANDBRUKSFORUM APRIL
Målet med landbruksforum Folldal er å skape en møteplass for alle som er interessert i
landbruk og samtidig gi faglig påfyll. Ønsket er at flest mulig kan vise litt interesse også
utenom egen ”bås” og eget ”bingeskille”. En del av temaene som kommer opp vil være
forankra i landbruksplana.
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GARDSSKOGEN I FOLLDAL - EN RESSURS VI BENYTTER?
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JORDPAKKING
En kort påminnelse om det «vi alle vet», men som ikke alltid er så enkelt
å få til i praksis.
Jordpakking er når jorda sammentrykkes og jordas porevolum for vann
og luft mellom jordpartiklene reduseres. Skadelige følger av jordpakking:
Mindre avling, mindre belgvekster og grasplanter, mere ugras, økt
forurensningsfare, flere overvintringsskader på eng, mere energi og tid må brukes til
jordarbeiding og ugraskamp, sammentrykking av drensgrøfter, forsumping.
Mest utsatt for jordpakking er jordarter med leire, silt og finsand. Morenejord og sand tåler en
del mere.
Hva kan vi gjøre for å begrense skadelig jordpakking:
-Tenk på maskinvekt. Traktorstørrelse og størrelse på redskap blir selvsagt et kompromiss
mellom det biologisk fornuftige og hva som er tilstrekkelig effektivt.
-Dekktrykk og hjulutstyr. Jo større flate tyngden av maskinene fordeler seg på jo mindre
marktrykk.
-Kjørehastighet. Høy kjørehastighet kan gi mere vibrasjoner og kan øke skadelig pakking.
-Tidspunktet for kjøring. Blaute forhold med høyt vanninnhold i jorda svekker jordas
bæreevne og øker skadelig pakking ved ellers lik tyngdebelastning.
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______________________________________________________________________
SVARSKJEMA – LANDBRUKSINFORMASJON SOM SENDES UT TIL
ALLE GARDBRUKERE I FOLLDAL
Skjemaet returneres på en av følgende måter:
- Epost: Skannes og sendes bjorn.gussgard@folldal.kommune.no
- Vanlig post: Folldal kommune, TLU-landbruk, 2580 Folldal
- Leveres i servicekontoret.
Navn: ______________________________________________________
Kryss av:
Jeg ønsker å motta «Over Skigard’n» og annen landbruksinformasjon fra Folldal
kommune i vanlig brev til postadresse.
Jeg ønsker å motta «Over Skigard’n» og annen landbruksinformasjon fra Folldal
kommune pr e-post til følgende e-post adresser (SKRIV TYDELIG), skriv så mange
e-post adresser du vil:
E-post adresse 1: ________________________________________________
E-posten eies av navn:

_________________________________________

E-post adresse 2: ________________________________________________
E-posten eies av navn:____________________________________________
E-post adresse 3: ________________________________________________
E-posten eies av navn: ___________________________________________
Jeg ønsker ikke å motta «Over Skigard’n» og annen landbruksinformasjon fra Folldal
kommune hverken på e-post eller vanlig brev.
Den som ønsker å motta informasjon pr e-post oppfordres til å tenke gjennom om flere
landbruksinteresserte tilknytta garden har egen e-post adresse og vil væ re interessert i å
motta info. Stikkord; Barn, ektefelle/samboer, kårfolk, ansatte.
E-post adressene innhentet på dette skjemaet vil ikke bli benytta til annet enn
masseutsendelser av generell landbruksinformasjon fra Folldal kommune.
_________________________________________________________________________
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