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www.folldal.kommune.no

KOMMENTAR
Her kommer et nytt rundskriv fra kommunal landbruksforvaltning. I forrige nummer av Over
Skigard`n var et spørreskjema angående informasjon som sendes ut til alle gardbrukere.
Undersøkelsen hadde lav svarprosent. Av de som har svart var det en stor andel som fortsatt
ønska tilsendt som vanlig brevpost, og antallet som så langt har ønska kun tilsendt på e-post
kan telles på ei hånd. Vi sender derfor ut også denne versjonen av Over Skigard`n som vanlig
brevpost til alle. Vi vil uansett lage et oppsett på e-post adressene som vi har i forbindelse
med blant annet produksjonstilskudd, og benytte det for noen formål når ting haster.
På side 10 er informasjon fra Landbrukstjenester på at Wojtek Mierzejewski nå er tilsatt som
ny landbruksvikar. Wojtek er bosatt i Folldal. Det er viktig at landbruksvikartilbudet benyttes.
Tilbud som ikke benyttes vil forsvinne. Det vil kunne være en fordel at landbruksvikaren er
litt kjent i akkurat ditt fjøs – dersom plutselig noe uventet skulle skje. Kan hende er det derfor
ingen dårlig ide å benytte landbruksvikaren for noen ordinære oppdrag i blant? Undertegnede
har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet til Wojtek. Alle oppfordres til å lese side 10 nøye!
Det er avløserlaget landbrukstjenester som drifter landbruksvikaren, men alle kan benytte
landbruksvikartilbudet uavhengig av medlemskap i Landbrukstjenester.
Ellers oppfordres til å delta på de møter og arrangement som er kunngjort i dette rundskrivet.
Å møte opp bidrar til at fagmiljøene opprettholdes. Solhellinga inviterer på månedlig
bondefrokost akkurat i passelig tid etter at morgenstellet i fjøset bør kunne være unnagjort.
Når det kan se ut som at vinteren vil kunne by på en del utfordrende landbrukspolitiske
diskusjoner nasjonalt, er viktigere enn noensinne at landbruket har et indre samhold, og at vi
støtter hverandre.
Det er vel også tid for å ønske både god jul og et godt nytt år for 2014.
Jordbrukssjef Bjørn Gussgard

LANDBRUKSPERSONELL I FOLLDAL KOMMUNE
Landbruk har små deltidsstillinger som for en del også kombineres med andre oppgaver i
kommunen. Det kan derfor være lurt å undersøke på forhånd om vedkommende du ønsker å
treffe er tilstede. Gjør gjerne forhåndsavtale i servicekontoret.
Bjørn Gussgard, jordbrukssjef, 80% stilling, vanligvis ikke tilstede fredager,
bjorn.gussgard@folldal.kommune.no

Anita Tellebon, fagkonsulent landbruk, 40% med landbruksarbeid, vanligvis tilstede onsdag
og fredag. anita.tellebon@folldal.kommune.no
Synnøve Steien Bakken, fagkonsulent landbruk, 40% med landbruksarbeid.
synnove.s.bakken@folldal.kommune.no

Anders Jensen, skogfaglig kompetanse som leies av Fellesforvaltningen Alvdal/Tynset,
vanligvis kontordag i Folldal tirsdager. anders.jensen@alvdal.kommune.no
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HAR DU BYGGEPLANER? INFORMASJON OM BU FINANSIERING
TRADISJONELT LANDBRUK 2014
BU-finansiering tradisjonelt landbruk omfatter mulighet
for tilskudd, rentestøtte og lån til finansiering av
investeringer i bygninger og anlegg. For Folldal vil det i
praksis gjelde investeringer knytta opp mot mjølke- eller
kjøttproduksjon på storfe, sau, mjølke- eller
kjøttproduksjon på geit. Prosjekter som er rent
vedlikehold eller ren hobbyproduksjon støttes ikke. Men
både store og små driftsopplegg kan støttes. Det er ikke
noe krav at landbruket skal være fulltids næring.
Frist for kommunens oversendelse av BU-søknader
tradisjonelt landbruk til Innovasjon Norge er 1. februar
2014. Den som ønsker å søke om midler for 2014– ta
kontakt snarest med jordbrukssjef.

God planlegging før du starter er halve jobben!

Hvert fylke har egne retningslinjer for BU-midler. For Hedmark gjelder:
BU-tilskudd:
- Tilskudd kan gis med 20% av kostnadsoverslag, oppad begrenset til kr 900.000.
Byggeprosjekter i tre kan prioriteres med inntil kr 50.000 ekstra i tilskudd, men skal
uansett ikke overstige øvre tilskuddsgrense.
- Ved generasjonsskifte kan det for søkere under 35 år gis 40% tilskudd på første 1
million i kostnadsoverslag, og deretter inntil 20% på resterende kostnadsoverslag.
BU-rentestøtte:
- Kan gis på lån til investeringer. Rentestøtte kan gis på lån både fra Innovasjon Norge
og andre banker. Støtten utbetales hvert halvår fra det er levert ferdigattest og i 15 år
som et serielån. Rentestøtteprosenten fastsettes årlig med bakgrunn i rentenivået for
øvrig, og vil derfor øke i verdi dersom renta stiger.
Lån i Innovasjon Norge:
- Gis etter behov og etter vurdering av pantesikkerhet og betjeningsevne.
Søknad om BU-finansiering tradisjonelt landbruk skal inneholde:
- Tegninger med kostnadsoverslag.
- Investerings- og finansieringsplan.
- Driftsbudsjett/driftsplan.
- Siste to års resultatregnskap og næringsoppgave.
Investeringer i driftsbygninger er
som regel veivalg for mange år
framover. Det er fornuftig å bruke
tid på slike prosesser, både i
forhold til tekniske løsninger og
ikke minst i forhold til økonomi.
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BU-MIDLER NYE NÆRINGER
Har du en forretningside du ønsker å prøve ut, eller en næring du ønske å utvikle videre. For
BU-midler til nye næringer er det ingen årlig søknadsfrist. Det kan søkes hele året. Det gis
støtte til ulike faser:
-

-

Etablerstipend med inntil 75% av kostnadsoverslag ved oppstart og i utviklingsfasen.
Tilskudd til bedriftsutvikling med inntil 50% av kostnadsoverslag for videre utvikling
av eksisterende virksomhet. Ungdom under 35 år og «det underrepresenterte kjønn»
kan støttes med inntil 75%.
Støtte til fysiske investeringer med tilskudd inntil 30% av kostnad, rentestøtte og lån.
Maksimalt tilskudd er 900.000.

Prioriterte satsingsområder i Hedmark er:
-Landbruksbasert reiseliv og opplevelser.
-Lokal mat.
-Inn på tunet.
-Bioenergi.
-Bruk av tre.
Men nyskapende og innovative prosjekt innenfor også andre områder kan prioriteres.

TILSKUDD TIL INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDER
Ny søknadsfrist: 1. mars 2014
Søknaden om tilskudd skal sendes
Folldal kommune for vurdering og
anbefaling før den oversendes
fylkesmannen. Vedtak om tilskudd
fattes av fylkesmannen.
Det er utarbeidet nytt skjema for
2014 (SLF-431 B - Søknad om
tilskudd til tiltak i beiteområder).
Skjemaet kan lastes ned fra SLFs
hjemmeside (www.slf.dep.no) Det
blir også lagt ut på kommunens
nettside under «Skjemaer A-Å».
Eller skjemaet kan fås ved
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henvendelse til landbrukskontoret.
Det er «Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder» som gir rammene for tilskuddet, denne
var ny i 2013. Formålet med tilskuddet er legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i
utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Tiltak for å redusere tap og konflikter knyttet til fredet rovvilt dekkes primært over midler til
forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovdyrskader. For enkelte typer investeringer i
beiteområder, f.eks radiobjeller, kan det være aktuelt med tilskudd både fra FKT-midler og
tilskudd til tiltak i beiteområder.
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
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.
For eksempel kan følgende faste og mobile investeringstiltak støttes (lista er ikke
uttømmende):
- Sperregjerder
- Ferister
- Bruer
- Gjeterhytter
- Sanke- og skilleanlegg
- Andre investeringstiltak som, rydding/utbedring av drifteveier, kortere kjørevei
fram til skilleanlegg, saltsteinautomater, transportprammer, sankefeller, og
lignende
- Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkeavlesere,
findmysheep mv)
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan også støttes med
investeringstilskudd. Dette kan være ulike typer prosjekter som
retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene
for god og effektiv beitebruk. Kan bl.a omfatte:
- Planlegging og prosjektering av faste
installasjoner
- Ny organisering av beitelag og
utmarksbeiteområder
- Prosjektretta arbeid for stimulering til økt
beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene
- Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan
bidra til effektiv og god beitebruk
- Utarbeidelse av planer (beitebruksplan,
tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite
- Vegetasjonskartlegging
Folldal kommune, landbruksforvaltninga bistår gjerne med utarbeidelse av søknad.
Hvis det er spørsmål til ordningen ta kontakt.
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BONDEN I STRESS OG KRISE
Også bønder vil kunne få sin
andel av personlige utfordringer
og livskriser. Noen eksempler på
utfordringer som kan være
krevende å håndtere midt oppi et
krevende driftsopplegg for garden
kan være helseproblem,
rusproblem, økonomiske
problem, samlivsbrudd, dødsfall i
nær familie etc. Noen ganger kan
det være kroniske og langvarige
problemer, andre ganger en krise i
en tidsavgrenset periode.
Den store forskjellen mellom en
husdyrbonde og en lønnsmottaker
er at husdyrbonden har et større daglig ansvar. En sjukmelding gir ikke automatisk en avløser
til å gjøre fjøsstellet eller onnearbeidet, og selv dersom man klarer å skaffe seg en avløser vil
ikke dette nødvendigvis gi en fullstendig ivaretakelse av drifta. En annen forskjell er at de
økonomiske forpliktelser med renter, avdrag og driftskostnader for øvrig ikke tar «time out»
selv om bonden en periode er helt eller delvis «nede for telling». Noen ganger vil bonden
trenge hjelp for å komme seg videre.
Etter initiativ fra landbrukets helse, miljø og sikkerhetstjeneste (LHMS) har alle kommunene i
Nord Østerdal gått sammen om et prosjekt; «Bonden i stress og krise». Innholdet i prosjektet
går på:
-Bevisstgjøring og alminneliggjøring av at alle kan komme ut i en krise.
-Bry seg på en positiv måte.
-Få en oversikt over ressurser som kan bistå når behovet oppstår.
Det er nok slik at ikke alle problemer har en «quick fix» løsning. Men enten problemet er stort
eller lite er det viktig å søke hjelp før situasjonen blir for komplisert å håndtere på egen hånd.
I løpet av kommende vinter vil vi i forbindelse med dette prosjektet komme opp med en
plakat med oversikt over de ressurser som kan bidra når det trenges – alt etter anledningen vil
det kunne være legekontor, psykiatrisk sjukepleier, avløserlag, regnskapskontor, banker,
lokale faglag, kommunal landbruksforvaltning og flere til. Kontaktperson for kommunal
landbruksforvaltning i Folldal er jordbrukssjef Bjørn Gussgard – det er bare å ta kontakt
dersom det trenges.

AVLØSNING VED FERIE OG FRITID
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er en refusjonsordning for faktiske kostnader til
avløser ved ferie-og fritidsavvikling.
Grunnlaget for maksimalt tilskudd for bruket er dyretallet som er oppgitt på søknad om
produksjonstilskudd på januar. Du finner maksimalt tilskudd du kan få refundert for ditt
foretak for 2013 på tilskuddsbrevet/utbetalingsbrevet juni 2013. Du kan også gå inn på altinn
å søke opp brevet der. Landbrukskontoret har også en oversikt på dette.
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For tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2013 søkes det på samme søknadsskjema som
produksjonstilskudd i jordbruket, søknadsfrist 20. januar 2014.
Enkeltpersonforetak får kun refundert dokumenterte utgifter, dvs. utgifter til avløserlag,
avløserring og/eller utgifter som er innrapportert til kommunekassereren. Andre foretak enn
enkeltpersonforetak (bla samdrifter) kan få avløsertilskudd som et direkte tilskudd uten krav
til dokumentasjon.
Minimumsalderen for avløsere reduseres fra 16 til 15 år fra 1. januar 2014. Denne endringen
gjelder altså fra og med avløseråret 2014 (som du søker om tilskudd for januar 2015)

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM, SVANGERSKAP OG
FØDSEL, SYKT BARN OG DØDSFALL
Foretak med husdyrproduksjon kan søke tilskudd for å dekke kostnader til avløser ved
sykdom mv. Vilkåret for å motta tilskudd er at en som har næringsinntekt fra
bruket ikke kan delta i arbeidet på grunn av sykdom m.v.
Det blir trukket fra eventuell inntekt utenom bruket og sykepenger/ svangerskapspenger/
foreldrepenger fra NAV.
Svangerskap og fødsel: 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.
For barn født etter 01.01.2013 er det 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.
Sykdom: Ved sykdom kan det ytes tilskudd i til sammen 365 dager fordelt på de siste tre år.
Dette samsvarer med reglene NAV har for utbetaling av sykepenger.
Avløsningen skal ordnes som et arbeidsgiver-arbeidstaker forhold. Arbeidsgiveransvaret kan
overlates til avløserlag. Avløserlaget er også behjelpelig med å skaffe avløser og med å fylle
ut søknad om tilskudd.
Vedlegg til søknaden:

kopi av sykemelding mv.
kopi av godkjent ligning (bekreftelse på næringsinntekt).
opplysninger om evt.utbetalte sykepenger eller foreldrepenger fra NAV og
evt.lønn fra annet arbeid.
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dokumentasjon avløserutgifter (kopi av lønnsbilag, innbetalt arbeidsgiveravgift og
skattetrekk).
Nytt fra 2014: Minimumsalderen for avløsere reduseres fra 16 til 15 år fra 1. januar 2014.
Maksimalt dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom mv. økes fra kr 1.400 til kr 1.500,fra 1.1. 2014.
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.

SMIL - MIDLER, SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
NYE TILTAKSSTRATEGIER FOR 2014-2017
Formålet med SMIL-midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets
kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes
gjennom vanlig jordbruksdrift.
I 2013 ble de lokale tiltaksstrategiene for SMIL-midler rullert, og nye er nå vedtatt i
kommunestyret i Folldal. Nye tiltaksstrategier gjelder for perioden 2014-2017. Det meste fra
tidligere TTS gjelder fortsatt, men noen endringer er det.
Ny søknadsfrist:

15. mai hvert år på fastlagt skjema

Forurensning og klima er i større grad kommet inn i TTS og det er tatt inn noen flere tiltak
her. Tiltak avskjæringsgrøfter for å hindre sig i grunnen og overflatevann å renne inn må
dyrka marka videreføres. Nytt er tiltak åpne kanaler tilknytta dyrka mark som er enten
samlegrøft for lukka drensgrøfter eller transportkanal for vann fra avskjæringsgrøfter eller
drensgrøfter. Både nye kanaler og rensking av eksisterende kanaler kan støttes. Reparasjon av
lukninger / lukka rør utført tidligere kan støttes. Steinsetting av erosjonsutsatte strekninger på
kanaler eller avskjæringsgrøfter er det også mulig å få SMIL-midler til. Ordningen med
SMIL-midler til fangdammer videreføres. Fangdammer er aktuelle for å fange opp, hindre
erodert jord og næringsstoffer i å komme ut i vassdrag og for å rense grøftevann før utløp i
sårbare resipienter.

Tiltak avskjæringsgrøfter og åpne kanaler der tilskuddet
ikke overstiger kr 5.000,- gjøres til en refusjonsordning
– her kan det søkes etterskuddsvis etter at tiltaket er
gjennomført.
Her gjøres løpende saksbehandling gjennom året, og
siste søknadsfrist er 15. oktober.
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SMIL – midler til skigarder er tatt bort. Utover dette er det meste som tidligere; opprettholde
levende setermiljøer i seterdalene, restaurering og bevaring av seterbebyggelsen er fortsatt
høyt prioritert innen kulturlandskapstiltak. Restaurere, registrere og bevare landbrukets
kulturminner i utmarka – eks vassveiter, buer, kverner, sager, løer…. Restaurere, registrere og
rydde gamle ferdselsårer så som gamle veitraseer, gamle bruer m.v Restaurere og bevare
gjenværende verneverdige bygninger i gardsbebyggelsen – med hovedvekt på bl.a
«gruvebruka», bygninger typiske for Folldal, restaurere steingjerder…..
Det er mulig å få SMIL-midler til planlegging og tilrettelegging av større prosjekter innen
både kulturlandskap / forurensning. F.eks gjennom samarbeid over større områder (eks
vassdrag eller ei grend) hvor flere grunneiere/andre aktører er med. Det kan være
administrerende krevende å få i gang prosjekter med flere aktører, likevel er det ofte
hensiktsmessig at tiltak gjennomføres slik for å ivareta og utvikle ønskelige miljøverdier.
Starthjelp til slike prosjekter med inntil 70 % SMIL-midler er mulig. Et slikt prosjekt bør ende
opp med konkrete tiltak som kan få nye SMIL-midler i neste omgang.
Satser for tilskudd:
Kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak:
Inntil 50 % av godkjent kostnad.
Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter:
Inntil 70 % av godkjent kostnad.
Nye tiltaksstrategier er lagt ut på kommunens
nettside. På siste side av tiltaksstrategiene
finnes retningslinjer for årlig saksbehandling
av SMIL. Bl.a informasjon om hvilke
vedlegg, søknadsskjema m.m.
Kontakt landbrukskontoret ved spørsmål til
ordningen.

SJEKKLISTE FOR MILJØHENSYN I JORDBRUKET FOR 2013-2014
Som en del av miljøplan trinn 1 er det krav om sjekkliste for miljøhensyn. Denne skal fylles ut innen
15. november hvert år.
Tidligere har Statens landbruksforvaltning (SLF) sendt ut slik liste til alle søkere av
produksjonstilskudd i jordbruket. Dette er det nå slutt på. SLF har lagt opp til at gardbrukere sjøl skal
hente sjekklista fra internett: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-ogmiljo/bondens-miljoplan/skjema Her ligger både sjekklista og veiledning for utfylling.
Sjekklista kan også fås ved henvendelse til landbrukskontoret.
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Ny landbruksvikar i Folldal
Etter flere år uten landbruksvikar i Folldal, har det nå endelig blitt ansatt en ny
landbruksvikar. Wojtek Mierzejewski, 27 år, startet 17. september som
landbruksvikar, med Folldal som hovedbase.
Han har arbeidet deltid hos Landbrukstjenester siden 2006.Han har stort sett
arbeidet i Folldal og er godt kjent i bygda. Han har jobbet i mange kufjøs og
sauefjøs. Han har også vært med på utearbeid på gårdene, feks vår/høstarbeid,
innhøsting, vedhogst og mindre vedlikeholdsarbeider.
Landbruksvikar skal fortrinnsvis benyttes ved sjukdom og svangerskap. Hvis det
er ledig tid kan dette benyttes til ferie og fritid (FF) eller andre oppdrag. Det er
viktig at ALLE bønder i Folldal kjenner sin plikt og er med på å få dette til å
fungere. Hvis DU i perioder kunne tenke deg å ha landbruksvikar, ring kontoret
på tlf 62471425.
Landbruksvikaren koster kr 1400,- +mva pr dag. Dette inkluderer kjøring, og
alle sosiale kostnader. Landbruksvikaren skal ha fulle dager dvs 7,1 timer. Det
er derfor brukeren sitt ansvar å fylle opp dagene. Ved sjukdom dekkes alle
utgifter til landbruksvikar med refusjon av sjukdomsavløsning (forutsatt over
30.000 i FF tilskudd).
Hvis landbruksvikaren har ledige perioder vil vi ringe rundt og prøve å plassere
ham hos en bruker. Kan du tenke deg å prøve ham noen dager? Gi oss beskjed.
Kanskje er det lurt at noen andre enn deg som er bruker kjenner til dine rutiner.
Tenk over sikkerhet ifht sjukdom osv.
Hvis det er slike ledige perioder vil vi tilby 2 dagers introduksjon for prisen av 1
dag, dvs at du betaler kun 1400,- for 2 dager.

Landbrukstjenester Nord Østerdal
Landbrukets hus, Tynset
Telefon 62471425
Mail: lbno@hotmail.no
Faks: 62481760
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MØT OPP PÅ BONDEFROKOST PÅ SOLHELLINGA!
Solhellinga arrangerer BONDEFROKOST tirsdag 14. januar og tirsdag 11. februar. Begge
dager fra klokka 10 til klokka 12. Her er det frokostbord med heimelaga brød, rundstykker,
egg og bacon og mye annet tilbehør. Alt sammen til en pris av kr 100. Møt opp for god mat
og hyggelig samvær med yrkesbrødre og yrkessøstre.

GROVFORSEMINAR
23. januar 2014, Tynset Kulturhus
Økt lønnsomhet i mjølk- og kjøttproduksjonene i Nord-Østerdalen
09. 30

Kaffe m/kake

10. 00

Velkommen v/ Bersvend Salbu, leder Regionrådet

10.05 – 10.25 Landbruket i Fjellregionen – nye satsinger v/ Haavard Elstrand, Fylkesmannen i Hedmark
10.25 – 11.25 Frivillig makebytte av arealer, - muligheter og prosess v/ Magnar Often, NØ-Jordskifterett
Eksempel på gjennomført prosess v/ Egil Vangen, gårdbruker Tynset
11.25 – 11.50 Optimisme og fremtidstro for landbruket v/ Håkon Marius Kveken, gårdbruker, Løten
11.50 - 12.00

Bondens Nettverk – kort info. v/ Tore Jevnaker

12.00 – 13.00

Lunsj

13.0 0 – 14.00 Lønnsom storfekjøttproduksjon: a) Mjølkekubesetninger b) Ammekubesetninger
c) Fremfôringsbesetninger v/ Vegard Urseth , Fylkesmannen i Hedmark
Seminaret er gratis. Påmelding til: Servicetorget, Tynset kommune: 62 48 50 00 eller
postmottak@tynset.kommune.no innen 17. januar 2014
For mer informasjon: Jorunn Stubsjøen 928 22 707 /jst@fmhe.no
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LANDBRUKSFORUM FOLLDAL

LAG DIN EGEN MILJØPLAN – DEMONSTRASJON AV
KARTLØSNINGER PÅ NETT
Tidspunkt: Torsdag 30. januar klokka 19.30.
Sted: Grimsbu Turistsenter
Den som ikke har på plass miljøplan trinn 1 får ganske store
trekk i utbetalinger på produksjonstilskudd. Vi ønsker å tilby en
gjennomgang av krava til miljøplan og tips på hvordan lage
egen miljøplan med enkle hjelpemidler. I møtet blir også en
gjennomgang av hvordan benytte kartløsninger på nett, som kan
være nyttige både for miljøplan og mange andre formål.
Program:
Gjennomgang av minstekravet til miljøplan trinn 1:
-Gjødselplan
-Kart
-Sjekkliste
Hvordan lage din egen miljøplan på en enkel måte.
Demonstrasjon av kartløsninger på nett, gårdskart på www.skogoglandskap.no og
innsynsløsningen www.nord-osterdal.no.
Bevertning.
Alt program ved lokal landbruksforvaltning v/Bjørn Gussgard og Synnøve Steien Bakken.
(Kommer, Landbruksforum videre utover vinteren: Det kommer et møte om lokalmat og
gardsmat produksjon og et møte om beitebruk i utmarka og seterbruk. Disse vil bli kunngjort
over nyttår når programma er klare. )

DYRETALL I FOLLDAL – FØR OG NÅ
Mjølkekyr
Ungdyr – storfe
Ammekyr
Vinterfora sauer
Mjølkegeiter
Hester
Revetisper
Minktisper
Slakta kyllinger
Kaniner

1959
1.254
1.200
0
3.453
1.311
366
28
1.462
-
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1995
947
1.788
44
6.135
511
52
2.099
0
0
2

2000
857
1.687
53
5.817
443
126
675
0
0
3

12

2005
760
1.649
123
6.696
452
141
840
4
0
4

2010
746
1.616
166
7.414
376
195
0
0
329.793
5

2013
776
1.631
146
7.139
507
186
0
0
333.163
0

VIKTIGE SØKNADSFRISTER TILSKUDDS- OG
FINANSIERINGSORDNINGER FOR LANDBRUKET I FOLLDAL 2014
15. januar
20. januar
20. januar

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader
(Fristen gjelder inn til Fylkesmannen)
Produksjonstilskudd i jordbruket mv.
Tilskudd til avløsning ferie og fritid foregående år.

1. februar

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

1. mars
1. mars

Tilskudd til skogsbilveibygging.
Tilskudd til investeringer i organisert beitebruk

15. mai

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

Mai/juni

Erstatningsberettigede overvintringsskader på eng meldes før pløying.

20. august

Produksjonstilskudd i jordbruket mv.

1. oktober

Generelle miljøtiltak – bl.a tilskudd til mjølkeproduksjon på setra, tilskudd til
areal i seterområder, tilskudd til endra jordarbeid, tilskudd til spredning av
husdyrgjødsel.
Tilskudd til skogsbilveibygging
Tilskudd til drift av beitelag.
Erstatning for omfattende avlingsskader.

1. oktober
20.oktober
31. oktober

1. november Erstatning rovdyrskade - sendes rett til Fylkesmannen, miljøvernavdelinga.
15. november Ferdigstillelse av komplett miljøplan og sjekkliste skal være ferdig utfylt.(jfr
egenerklæring søknad produksjonstilskudd)
1. desember

Frist for søknad til Statens Landbruksforvaltning om nyetablering
mjølkeproduksjon på eiendommer der det ikke finnes kvote fra før, gjelder
både ku og geit.

Andre søknadsfrister:
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket, unntatt veier: Løpende saksbehandling fram til
15. oktober.
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 for 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

Over Skigard`n - desember 2013

13

Erstatning ved katastrofetap i husdyrhold:
Tap av sau på beite: 31.12.
Andre tap: 3 mnd etter at skaden ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Løpende saksbehandling, ingen søknadsfrist:
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: Setermidler, tilskudd til tiltak i seterområdene.
Fylkesmannen: BU-tilskudd til tilretteleggende fellestiltak.
TPO – tidligpensjon for jordbrukere.
Melding om hogst i vernskog.
Debio: Omlegging til økologisk drift. For å være sikret godkjenning for
primærproduksjon inneværende år, er fristen 01.06. Ingen frist for foredling, import og
omsetning.
Frister for mjølkekvoter – leie, kjøp, salg – Statens Landbruksforvaltning:
Leie og salg:
1. august
Melding om leie og salg av mjølkekvote for geit.
1. oktober
Melding om leie og salg av mjølkekvote for ku.
Kjøp:
1. oktober
1. desember

Innmelding av kjøp av mjølkekvote fra staten - frist for geitkvoter.
Innmelding av kjøp av mjølkekvote fra staten - frist for kukvoter.

Kommunal landbruksforvaltning v/enhet for Teknisk Landbruk og Utvikling kan gi nærmere
informasjon om de muligheter som finnes for de ulike ordningene.
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.

TA VARE PÅ DENNE KALENDEREN. SPIKRE DEN OPP PÅ EN LETT
SYNLIG PLASS I FJØSET ELLER PÅ KJØKKENET.
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