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1. LANDBRUKSPERSONELL I FOLLDAL KOMMUNE
Gjør gjerne forhåndsavtale i servicekontoret, så er dere sikre på å treffe oss.
-Bjørn Gussgard, jordbrukssjef, vanligvis ikke tilstede fredager,
bjorn.gussgard@folldal.kommune.no
-Anita Tellebon, fagkonsulent landbruk, anita.tellebon@folldal.kommune.no
-Synnøve Steien Bakken, fagkonsulent landbruk, 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 90 60 / 47 79 15 17.

Landbrukskontoret ønsker alle brukere i Folldal, andre
samarbeidspartnere og kontakter en god sommer!

FERIEAVVIKLINGA:
Det er ikke til å unngå at det blir en del dager og uker i sommerferiesesongen uten bemanning
på landbrukskontoret. Dersom du ikke treffer oss så bruk servicekontoret telefon 62 49 10 00/
epost postmottak@folldal.kommune.no . Du kan også legge igjen en epost på
bjorn.gussgard@folldal.kommune.no. Denne eposten vil ikke bli lest daglig men ganske
regelmessig. Ting som ikke kan vente vil bli fanga opp og utført etter hvert.
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2. BEREDSKAPEN UTMARKSBEITESESONGEN 2021
Folldal er med i interkommunalt skadefellingslag for kommunene Os, Tolga, Engerdal,
Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal. Lokal skadefellingsleder i Folldal er Kjetil Streitlien og
med nestledere Lars Henrik Odden og Bjørn Rogstad. Kjetil Streitlien ber om at beitelag som
søker skadefelling samtidig varsler han på sms eller telefon 45 21 23 90, slik at han kan
forberede innsatsen. Kjetil er også interessert i tips om eventuelle observasjoner, og særlig av
ulv eller bjørn. Kadaverfunn, observasjoner av rovvilt og eventuelle bekreftede rovdyrskader
kan legges ut på facebook sida til Folldal Sau og Geit, slik at tilgrensende beitelag blir klar
over hendelser som oppstår. Vurder også å ta direkte kontakt med tilgrensende beitelag der
lokalisering av skadene gjør dette særlig aktuelt.
Ekstraordinært tilsyn:
Beitelaget ringer statsforvalteren sin vakttelefon 97 02 98 40. Du får da beskjed om hva som
skal gjøres videre, ofte vil det være nok med en kort epost i tillegg. Vanligvis gis kr 3.000 i
tilskudd i første omgang. Statsforvalteren vurderer mere penger dersom skadene fortsetter.
Skadefelling:
-Beitelaget ringer statsforvalterens vakttelefon 92 02 98 40, statsforvalteren vil kunne gi muntlig
skadefellingstillatelse i første omgang.
-Dersom fellingstillatelse innvilges vil statsforvalteren underrette leder av skadefellingslaget.
-Søknaden fra beitelaget må deretter bekreftes skriftlig med epost eller brev fra beitelaget på
første virkedag.
-Beitelag og kommune får deretter skriftlig vedtak med skadefellingstillatelse.
Fylkesmannens vakttelefon er i beitesesongen bemanna alle dager 08.00 – 21.00.
Obdusenter aktuelle for Folldal (SNOs rovviltkontakter):
Egil Rune Slåen (Folldal) 91 39 63 60
Per Olav Follstad (Alvdal) 97 18 94 88
Asgeir Myhrmoen (Grimsdalen/Dovre) 90 50 30 35
Håvard Rønning (Sør Trøndelag/Knutshø) 48 21 26 91
Landbrukskontoret sin rovviltberedskap
I og med at vi nå har et interkommunalt
skadefellingslag der Fellesforvaltninga landbruk og
miljø for Alvdal og Tynset har det administrative
ansvaret, blir ikke landbrukskontoret i Folldal like tett
på alle rovdyrsituasjoner som tidligere. Men vi har lagt
opp rutiner slik at vi får informasjon om
skadefellingstillatelser som innvilges både når vi er på
jobb og når vi avvikler ferie. Landbrukskontoret har en
beredskapsplan for sin innsats, som er sendt ut til alle
beitelaga. Ved større og mere omfattende
skadesituasjoner vil vi koble oss på, og prøve å følge
opp dersom det er behov. Men selve
skadefellingsforsøket foregår i regi av ledelsen av det
interkommunale laget og de gode beredskapsplaner for
selve fellingsforsøket som finnes der.
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3. BÅNDTVANGSBESTEMMELSER FOR HUND OG BRUK AV
GJETERHUNDER
I tida fra 1. april til 20. august er det nasjonal båndtvang. I tillegg har Folldal kommune lokal
forskrift der hunder skal holdes i bånd der bufe beiter (hele kommunen) i tiden 21. august –
31. oktober.
Hundelovens §9 angir unntaka fra båndtvangsbestemmelsene. Det er blant anna unntak for
dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit. Hundeloven setter ikke krav
til brukshundbevis for å kunne benytte gjeterhunder men det må forutsettes at gjeterhunder
som slippes i beiteområdene har et minimum av dressur på det formålet den skal benyttes til.
Det er dressuren som gjeterhund og at den faktisk benyttes som gjeterhund der og da (og ikke
at hunden er av en gjeterhundrase), som kvalifiserer for slipp i beiteområdene og unntak fra
båndtvangsbestemmelsene.

4. INVESTERINGER TRADISJONELT LANDBRUK – TILBUD OM
BEFARING MED INNOVASJON NORGE
Innovasjon Norge skal ha en befaringsrunde I
Nord Østerdal dagene 6. – 8. september. Har
du investeringsplaner og ønsker en befaring så
meld fra til jordbrukssjef Bjørn Gussgard
telefon 47 97 96 83 eller epost
bjorn.gussgard@folldal.kommune.no så fort
som mulig. Midlene for 2021 er brukt opp.
Befaringsrunden gjelder aktuelle søknader for
2022. En slik befaring kan gjerne komme på et
tidlig stadium i planleggingsprosessen.
Dessverre har det siste par åra vært knapt med
investeringstilskudd i forhold til
søknadsomfanget. For 2021 hadde Innovasjon
Norge cirka 90 millioner tilskudd til fordeling
på tradisjonelt landbruk innenfor Innlandet
fylke, og mottok søknader for cirka 240 millioner. Mange gode prosjekt fikk dessverre avslag.
Fra Folldal ble det sendt inn 7 søknader på tilskudd til utbygging tradisjonelt landbruk for
2021. 4 søknader ble innvilga, og 3 ellers gode søknader fikk dessverre avslag grunnet
knapphet på midler. Ombygginger fra båsfjøs til løsdrift for storfe blir prioritert. Det medfører
at det blir begrensa med midler igjen til andre prosjekt.
Vi oppfordrer likevel alle som er interessert om å ta kontakt. En befaring med Innovasjon
Norge og landbrukskontoret kan gi innspill på både gjennomføring og finansiering av aktuelle
prosjekt. Og situasjonen med begrensede tilskuddsmidler kan også endre seg etter hvert. Et
sentralt tema i jordbruksforhandlinger framover vil være en investeringspakke som kan ta
unna det store finansieringsbehovet på ombygginger fra båsfjøs til løsdrift, som igjen vil
kunne frigjøre midler for alle de andre investeringene og moderniseringene.
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Innovasjon Norge sine prioriteringer skjer etter årlige drøftinger med blant annet faglaga i
landbruket. Prioriteringene for 2022 er derfor ikke klare ennå. For 2021 har prioriteringene
vært:
-Ombygging fra løsdrift til båsfjøs for mjølkekufjøs, med særlig vekt på små og mellomstore
bruk mellom 15-30 årsskyr.
-Planteproduksjon for salg, grøntnæringer.
Utover dette har grovforetende husdyrslag blitt prioritert der det har vært igjen midler. Det
legges da vekt på å begrense overproduksjonen. Det gis ikke støtte til prosjekter som gir
økning av sauetall, og man er også varsom med å støtte nyetableringer eller vesentlig økning
på ammeku.
Det er forventa omtrent de samme prioriteringene for 2022 som for 2021.
En stor utfordring med alle byggeprosjekt på driftsbygninger er at byggekostnadene blir høye
i forhold til forventa inntjening. Innovasjon Norge sammen med Høgskolen i Innlandet,
TINE, Norsk Landbruksrådgiving og Innlandet Fylkeskommune har dratt i gang «Prosjekt
innlandsfjøs». Målsetting er å lete etter lønnsomme bygningsløsninger, spesielt for de som
skal bygge løsdriftsfjøs for under 30 kyr. Men mye vil nok ha overføringsverdi også til andre
typer byggeprosjekt. Følg med på www.innlandsfjoset.com .

5. PASS PÅ AT DET OPPGIS RIKTIG ANTALL DYR OG AREAL I
DE ULIKE SØKNADENE
Ber om at alle er påpasselig med å bruke
riktig dyretall/arealtall i søknadene. Les
søknadsskjemaet nøye før utfylling. Det er
svært viktig at de samme tallene benyttes i
alle søknader/ skjemaer.
Eksempler:
•
Dyretall oppgitt i søknad om
produksjonstilskudd må stemme med
dyretall oppgitt i husdyrregisteret.
•
Dyretall oppgitt i søknad om
produksjonstilskudd over slepte og sanka dyr må stemme med dyretall oppgitt i
søknad erstatning rovviltskader og søknad organisert beitebruk.
• Arealtall oppgitt i søknad om produksjonstilskudd må stemme med areal i gårdkart og
areal oppgitt i gjødslingsplanen. Oppgitt areal i søknad om produksjonstilskudd må
stemme med oppgitt areal i RMP-søknaden.
• Oppgitt areal i RMP søknaden på de ulike ordningene må stemme med
dokumentasjonen som kreves og skal gå fram av gjødslingsplanen.
At tallene stemmer overens, handler også om troverdigheten til landbruket. Om en ikke bevist
har gått inn for å jukse med tallene, men har misforstått hva riktig tall er, så kan det oppfattes
annerledes utenfra.
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6. SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD PR. 1.10.2021 – 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 2021, 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 2021 utbetales så i februar 2022. Det vil si
en utbetaling pr. år.
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.
Ved utfylling av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket er det viktig at du leser det som
står under? (hjelp) før du fyller ut antall dyr/dekar i søknaden.
Et eksempel: “Sauer og lam på utmarksbeite”: Kode 432 Lam, født i år- se hva som står
under? (hjelp):
Der står det: «Før opp antall lam som er sluppet på utmarksbeite og antall lam som er sanket
fra utmarksbeite etter å ha beitet i utmark i minst 5 uker. Dyrene må ha hatt tilfredsstillende
beitemuligheter og hoveddelen av det daglige grovfôropptaket skal ha skjedd ved beiting i
utmark.
Sluppet: Antall sluppet er antallet lam sluppet på utmarksbeite. Dersom noen eller alle dyrene
sankes inn etter mindre enn 5 uker på utmarksbeite, skal de ikke føres opp her.
Sanket: Antall lam sanket fra utmarksbeite etter å ha vært på utmarksbeite i minst 5 uker.»
Kommunen skal gjennomføre kontroll av minst 10 prosent av søknadene hvert år. Der det er
avvik mellom opplysningene søker har gitt i søknaden og resultatet av risikobasert kontroll,
og søkers feilopplysninger ville kunne medført en urettmessig utbetaling av tilskudd, skal
kommunen alltid vurdere om det er grunnlag for avkorting.
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7. SMIL-MIDLER; NY SØKNADSFRIST 1. SEPTEMBER 2021
Vi har SMIL-midler igjen i år!
Etter at vi har behandlet årets søknader (med søknadsfrist 15.mai), har vi fortsatt igjen
tilskudd til fordeling på lokale prosjekter. Vi åpner derfor opp for nye søknader, med
søknadsfrist 1. september.
SMIL = Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 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.
Tiltak som prioriteres for SMIL er bl.a
følgende:
-Restaurere og bevare seterbebyggelse og
tiltak for å opprettholde aktiv seterdrift,
restaurere verneverdige bygninger i
gardsbebyggelsen,
-Restaurere landbrukets kulturminner for øvrig (steingjerder, vassveiter, måssåbuer, kverner,
sager, kull- og tjæremiler mv),
istandsetting og rydding av helt eller delvis gjengrodde innmarksbeiter og gamle potettrøer
stier og turveier i jordbruks- og seterområder (rydding, vedlikehold, etablering av
sammenhengende turveier/-stier, informasjon og merking),
-Dekke over eksisterende gjødsellager
-Hydrotekniske anlegg, utbedring og supplering (rensking av eksisterende
-Avskjæringsgrøfter/kanaler, nye avskjæringsgrøfter, gjenåpning av bekkelukkinger,
reparasjon av bekkelukkinger/lukka rør m.m)
Det vises for øvrig til informasjon om tilskuddsordningen i marsutgaven av Over Skigard ’n,
side 5, eller kommunens nettside, hvor du også finner link til lokale tiltaksstrategier,
elektronisk søknad og regelverk for øvrig. https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naringlandbruk-og-miljo/landbruk/tilskuddsordninger-i-landbruket/spesielle-miljotiltak-ilandbruket-smil-midler/
HVEM kan søke SMIL-midler: Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår
tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan innvilges tilskudd. Den som leier må ha
godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.
Det må søkes i forkant av gjennomføring av prosjektet – tiltaket kan ikke igangsettes før det
er gjort vedtak i saken.
Det er bare å ta kontakt med landbrukskontoret om det er spørsmål til ordningen og søknad.
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8. RMP - REGIONALT MILJØTILSKUDD – 2021, søknadsfrist
15.oktober
Her er noen av tiltakene det kan søkes tilskudd til i 2021:
*Drift av seter (mjølkeproduksjon på
seter, vilkår minst 4 uker)
*Miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel
*Klimarådgivning (nytt 2021)
*Ingen jordarbeiding om høsten
*Drift av bratt areal
*Soner for pollinerende insekter
Anbefaler dere å lese mer om RMP
på nettsiden til Statsforvalteren i
Innlandet, her er flere «temasider».
Dere som har tenkt søke RMP for
miljøvennlig spredning av
husdyrgjødsel, se temaside
«Husdyrgjødsel» – bl.a viktige vilkår en må ta hensyn til nå i vekstsesongen, og i
gjødselplansammenheng; https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-ogmat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
Nok med 4 ukers seterdrift for å få setertilskuddet i 2021 (kommer inn i forskriften før
søknadsfrist 15/10.)
Fra og med i år blir kravet til perioden med mjølkeproduksjon på setra satt ned til 4 uker for å
ha rett til tilskudd til «seterdrift med melkeproduksjon» Tilskuddet økes til kr 56.000,- for
hver seter i drift i Innlandet.
Klimarådgivning gjennom RMP – nytt tiltak i tilskuddsordningen (kommer inn i forskriften før
søknadsfrist 15/10.)
Klimarådgivning er et viktig verktøy for jordbruket i arbeidet med å redusere
klimagassutslipp, og økt satsing på klimarådgivning er en del av satsingsområdene i
«Landbrukets klimaplan». Du kan søke om tilskudd til klimarådgivning som del av tilskudd
til RMP, søknadsfrist 15. oktober. Tiltaksplan og kvittering for utført rådgivning må legges
ved søknaden om RMP. Det kan gis tilskudd for klimarådgivning som er gjennomført i en
søknadsperiode fra 15/10-2020 – 15/10-2021. Det må benyttes godkjent rådgiver. Du kan
velge mellom gardsbesøk (en- til-en-rådgivning, kr 6000 i tilskudd) eller grupperådgivning
(kr 2000,- i tilskudd). Her er link til side med mer informasjon samt link til oversikt over
godkjente rådgivere: https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-ogmat/miljotiltak-i-jordbruket/klimatiltak-i-landbruket2/ny-ordning-for-klimaradgiving-pagardsbruk/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost&fbclid=IwAR1KZ7tGrJcpVEivfFJ
fkAH4h2hh6m3C-xgkNVgq_Oq-hfst8e6l5mUTWwg
Vi kommer tilbake med mer informasjon i forkant av søknadsfristen når det gjelder RMP.
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9. GJERDEAKSJON – VI ER I GANG MED KARTLEGGING
Da er vi i gang med kartlegging av forfalne gjerder til fare for både husdyr og vilt. Fjellstyret
kartlegger gjerder i statsallmenningen og landbrukskontoret kartlegger i øvrige deler av
Folldal. Vi rekker ikke alt i
2021 og satser på å fortsette
neste år.
Vi ser at flere har tatt tak og er i
ferd med å utbedre / fornye
gjerder, det er bra!
Av det vi har sett så langt i
kartleggingen er det absolutt
ting å ta fatt i. Oppfordrer til at
det blir tatt en runde langs egne
gjerder både ved gard, seter og
gamle trøer, - mye kan enkelt
ordnes med hammer og
gjerdekramper og opprydding i
piggtråd som er løsnet. Godt
vedlikehold av gjerder er en forutsetning for fortsatt utmarksbeiting – utmarka er en viktig
ressurs for husdyrhold i kommunen. Hjelp hverandre, gå gjerne sammen grendevis eller
mellom naboer for å ordne opp i dårlige gjerder.
Det vises til tidligere informasjon om prosjekt gjerdeaksjon både via media, kommunens
nettside og «Over skigard’n». Her er link til informasjon om gjerdeaksjon på kommunens
nettside, anbefaler å lese gjennom dette:
https://www.folldal.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-prosjekt-gjerdeaksjon.4498.aspx
FIAS sin miljøstasjon tar imot gjerdeavfall, husk å sortere metall og f.eks stolper hver for seg.
For større mengder gjennomfører Folldal Bondelag en innsamlingsaksjon av metall til høsten.

10.SKOGBRUKETS HJØRNE
Kommunene i Nord Østerdal har felles tilskuddsordninger for skogbruket, og følgene tiltak/
skogkulturinvesteringer er tilskuddsberettiget i 2021
•
•
•
•
•

Markberedning
– 40 % av kostnaden eks MVA
Planting/ supplering – 30 % av kostnaden eks MVA + klimatilskudd for tettere
planting *
Ungskogpleie
– 40 % av kostnaden eks MVA. (maks tilskudd kr 250 / dekar)
Gjødsling av skogsmark – 40 % av kostnaden eks MVA
Manuell 1. gangs tynning, hogstklasse III med satser kr 150/ m3 eller inntil kr 450/
dekar

Obs! *Nyplanting og suppleringsplanting våren 2021 gis et ekstra «koronatilskudd» på kr
1,50 pr plante. Tilskuddet tildeles skogeier i tilfeller der plantene settes ut av arbeidskraft
(egen/innleid) der skogeier selv står som ansvarlig. Settes plantene ut i regi av større

Over Skigard`n juli 2021

Side 9

næringsaktører som andelslag eller tilsvarende tilfaller tilskuddet andelslaget/ ansvarlig.
Søknadsfrist for skogeier til kommunen er 1. september 2021.
Frist for levering av søknad om tilskudd til kommunen
(punkt 1-5) er 15.11.2021. Søknad om tilskudd til
gjødsling av skog og tettere planting har egne frister.
Aktuelle skjema og linker finner du på kommunens og
LDIR sine hjemmesider. Ta kontakt for mer informasjon!
Generelt om skogfond:
Restkostnader som ikke dekkes med tilskudd kan dekkes
med skogfond (unntatt driftskostnad tynning).
Alle krav om bruk av skogfond og søknader om tilskudd meldes til kommunen på eget
standardskjema eller føres elektronisk via nettsiden skogfond.no.
Skogsbilveier og traktorveier
Det kan etter søknad gis tilskudd til ulike veitiltak som er til nytte for skogbruket. Dette
gjelder både nybygging, standardheving - og punktutbedring av bil- og traktorveier. Det
forutsettes at tiltaket har en minstekostnad på kr 25 000 (+ MVA). Ordningen omfatter også
søknadspliktige tiltak på bruer.
Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

11.FILMINNSLAGA FRA UNGDOMSSAMLING 24.04.2021
Det var meget god deltakelse på den digitale ungdomssamlinga 24. april med godt over 30
navn på lista.
Filminnslaga ligger på you tube eller du kan gå inn via landbruk under
www.folldal.kommune.no. Der kan du finne:
Tre gardsbruk med unge brukere i fra Folldal stilte opp med innslag om sine driftsopplegg.
Ordfører Kristin Langtjernet har en apell til landbruket.
Storsteigen landbruksskole presenterer sine tilbud.
En stor takk til alle som bidro. En særlig stor takk til de tre gardsbruka som var flotte
ambassadører for fjellandbruket med gjennomtenkte driftsopplegg og reflekterte tanker rundt
gardsdrift og matproduksjon.
Link til filminnslaga via: Landbruk - Hovedportal (folldal.kommune.no)

12.ÅPNE MØTER
På grunn av Corona situasjonen har vi ikke klart å få til åpne møter på lang tid. Vi håper
vaksineringa kan føre til at situasjonen blir mere normal til høsten. Vi har litt under
planlegging som forhåpentligvis lar seg gjennomføre etter hvert. Det planlegges en regional
møteserie om produksjonstilskudd og RMP, tidlig i oktober før søknadsfristen. Vi planlegger
også å invitere alle de som har kjøpt garder i Folldal de siste åra (som er ganske mange) til et
møte for å presentere både landbrukskontor og en del av lokale muligheter. Og det er også
under planlegging et par fagmøter for landbruket. Forhåpentligvis får vi en situasjon der slikt
lar seg gjennomføre utover høst og vinter.
Over Skigard`n juli 2021
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