
 
 

Over Skigard`n april 2020  Side 1 

 

OVER    
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  Utgiver: Landbruksforvaltningen i Folldal kommune 

Enhet for Teknisk, Landbruk og Utvikling 

Nr. 2/2020 April 
 

 

Foto: Knut og Hege Ryhaug   

 

 
Landbruksforvaltningen i Folldal Kommune   

Kommunehuset er stengt inntil videre pga. korona pandemien, men 

landbrukskontoret satser på å tilby mest mulig normale tjenester. Ring oss 

eller send epost.  
Telefon: 62 49 10 00,  

Epost: postmottak@folldal.kommune.no  

Nettside: www.folldal.kommune.no  

 

mailto:postmottak@folldal.kommune.no
http://www.folldal.kommune.no/
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1. HILSEN FRA ORDFØREREN 

  

Vi har invitert ordføreren til å skrive noen ord til landbruket i Folldal, og da fikk vi både 

teksten og 4 bilder.  

 

HILSEN TIL LANDBRUKET FRA ORDFØRER KRISTIN LANGTJERNET  

 

De siste ukene har vist oss tydelig hvor viktig det er med et differensiert næringsliv, at det 

ikke blir for ensidig, og vi i Folldal er heldig i så måte. Landbruket står støtt, vi har variert 

bruksstørrelse og som ellers i landet generer landbruksnæringa viktige arbeidsplasser.  

Apropos bruksstørrelse; jeg har tro på mangfold, at vi har ulike måter å drive gård på og at det 

er plass til både små hobbybruk, mellomstore gårder og store driftsenheter. 

 

Mer enn noen gang har det, med rette, blitt fokusert på sjølforyningsgraden, som er alt for lav 

i Norge (30 -42 % av forbruket, litt avhengig av hvilken oversikt vi legger til grunn). Vi kan 

ikke i framtida lene oss på at andre nasjoner tar ansvar for å sikre oss tilstrekkelig med mat, 

når vi vet at nok mat og rent drikkevann trolig blir de største utfordringene på kloden. Jeg er 

opptatt av at vi skal ta hele landet i bruk, og da er det naturlig for oss i vår region og heie på 

fjellandbruk. Det blir et viktig bidrag inn i debatten om økt bærekraft, kortreist mat / lokal 

matproduksjon og ikke minst det grønne skiftet. Mat må vi ha, om mye anna endrer seg.  

 

I tillegg er jeg både glad for, og stolt av, at mange av dere utnytter utmarksbeite og at det 

fortsatt er aktiv seterdrift i bygda vår. Ivaretakelse av kulturlandskap og det å forhindre 

gjengroing er til glede for oss som bor her, og det er også viktig med tanke på videreutvikling 

av turisme.  

Landbruket har sterke tradisjoner i landet vårt, og jeg er opptatt av at vi skal sikre kompetanse 

og kunnskap som er bygd opp over generasjoner, at arbeidsteknikker blir ivaretatt og ikke 

minst at kulturarven føres videre.  

 

Det å være bonde er en livsstil med bl.a. lange arbeidsdager, mye ansvar, et mangfold av 

arbeidsoppgaver, lite fri og ferie. Likevel ser det ut til at det ikke fratar verken godt voksne 

eller unge bønder viljen til å satse. Takk for at dere tør, og at dere ser både gleden i, og nytten 

av, å videreutvikle landbruket vårt.   
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Når dette leses står lamming for døra. Jeg vet enkelte av dere ser og definerer det som vårens 

vakreste eventyr! For meg, som ikke er midt oppi det i hverdagen, er det likevel slik at jeg 

gleder meg over liv i sauefjøsene; det er noe med breking og små lam som spretter rundt i pur 

glede. For dere som ikke har lamming å tenke på, vet jeg at det er nok av oppgaver også på 

denne årstida. Kilometervis av gjerder og skigarder som skal gåes over, redskap som skal 

klargjøres til våronn osv.  

 

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er imponert over hvor mange ulike næringsorganisasjoner, 

knytta til landbruk, vi har i Folldal. Det vitner om høyt aktivitetsnivå også utover det å drive 

gårdene.  

La oss håpe at rovdyr-utfordringene ikke blir for store denne beitesesongen, men at dyra kan 

få nyte fjell og utmark på en trygg måte.  

Norge, og Folldal, trenger bonden! 

 

 

Alle foto fra Kristin Langtjernet 
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2. KORONA EPIDEMIEN 

 

Ingen kan forutsi detaljene i hva som vil skje videre framover med korona situasjonen i 

forhold til smittespredning eller restriksjoner. Men det mest sannsynlige er at mye vil bli 

langsiktig. Et viktig risikoforebyggende tiltak slik det ser ut akkurat nå med lite/ingen smitte i 

regionen er å få unnagjort ting som uansett må gjøres. Alt må gjøres innenfor de retningslinjer 

som helsemyndighetene anbefaler, men ikke utsett nødvendige veterinærbesøk (inseminering, 

avhorning, vaksinering, drektighetsundersøkelser osv), klauvskjæring, nødvendige servicer på 

traktorer og annet utstyr eller nødvendige innkjøp. Kjøp inn såvarer, folie, nett, 

ensileringsvæske osv. tidligere enn du pleier. I verste fall er innkjøpslaget stengt på grunn av 

karantener hvis du kommer dagen før du skal så eller starte slåtten.  

 

Nå har landbruket sjansen til å øke sin goodwill gjennom å produsere trygg mat. Følg med på 

rutiner som anbefales fra helsemyndigheter, leverandører av varer og de som henter mjølk og 

dyr. For veterinærtjenesten vises til tidligere utsendt info om rutiner, som fortsatt er like 

aktuelle.   

 

Bondens nettverk 

 

Gardbrukere som skulle få ekstra utfordringer som følge av Korona-situasjonen kan kontakte 

jordbrukssjef Bjørn Gussgard på mobil jobb 47 97 96 83 eller privat 90 59 08 34. Oversikt over 

andre du kan kontakte hvis du trenger hjelp er oppdatert Bondens Nettverk plakat på linken: 

https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk/ Klikk deg inn 

på boksen for Bondens Nettverk.  

 

Status avløsere og sesongarbeidskraft 

 

Landbrukstjenester melder at det pr dags dato er en liten overkapasitet av tilgjengelige 

avløsere. Det er færre som reiser på ferie og planlagte operasjoner som ville krevd avløser er 

satt på vent. Landbrukstjenester har god oversikt over tilgjengelige ressurser.  

 

Ellers er det etablert muligheter for å både å søke etter arbeidskraft og registrere seg 

interessert i å jobbe i landbruket  på www.arbeidsplassen.no  og på 

www.landbrukstjenester.no (NLT). De som har spesialkompetanse innen landbruket er 

oppfordra til å registrere seg på NLT.    

 

Det er innført en ordning der dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre 

halvparten av timene på meldekortet. I praksis betyr dette at de som tar jobb i landbruket 

tjener på det. Se mer på regjeringen sin nettside – KLIKK HER!    

 

Grensene åpnes opp for at sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, 

skogbruk og matindustri kan komme inn i Norge. Endringen innebærer at EØS-borgere som 

skal påbegynne et arbeidsforhold i bl.a. landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri ikke skal 

bortvises. Viktig at personer som ankommer Norge oppholder seg i karantene i 14 dager etter 

ankomst til Norge i henhold til Covid-19-forskriften.  

 

Informasjon fra Innovasjon Norge 

Ved økonomiske utfordringer som følge av Korona-pandemien er det anledning til å søke 

avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Det skal benyttes skjema som ligger på følgende 

https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk/
http://www.arbeidsplassen.no/
http://www.landbrukstjenester.no/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gunstig-a-kombinere-dagpenger-og-sesongarbeid-i-landbruket/id2696023/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2001.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk
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nettadresse: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-

korona/ 

 

Innovasjon Norge åpner opp for prosjekter innenfor både tradisjonelt landbruk og 

bygdenæringer/tilleggsnæringer kan få tilleggsfinansiering dersom man har fått eller vil få 

vesentlig kostnadsøkning som følge av fall i kronekursen. Merkostnaden må dokumenteres. I 

slike tilfeller kan man unntaksvis også gå utover maksimal støttesats på 35%.    

 

Nyttige nettsider under Korona: 

- https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

- https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/ 

- https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/ 

- https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/ 

- https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

Folldal kommune informerer om Korona på sine hjemmesider 

https://www.folldal.kommune.no/tjenester/rad-og-informasjon-om-koronaviruset/ 

 

3. RMP – REGIONALT MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET  

(Generelle miljøtiltak) 

 

Det ble betydelige endringer i regelverket fra og med 2019, spesielt når det gjelder tiltak 

«Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel». Dere som ønsker å søke dette tilskuddet i oktober 

2020, anbefales å sette seg godt inn i regelverket i forkant av vekst- og spredningssesongen! 

 

Her er noen av tiltakene det kan søkes tilskudd til: 

Drift av seter (= melkeproduksjon på seter, vilkår: minst 6 uker) 

Skjøtsel av kulturhistoriske områder (= seterareal og dyrkingsfelt i fjellet) 

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel – NB! betydelige endringer, se lenger ned! 

Ingen jordarbeiding om høsten 

Drift av bratt areal 

med flere…. 

 

NB! Her kommer viktig informasjon i forkant av vekst- og spredningssesongen:  

 

*Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel  
Tidligere kunne en søke tilskudd til enten spredning på eng eller spredning med rask 

nedmolding. Nå kan en søke på flere tiltak, men ikke på samme areal.  

 

Det er mulig å søke på fire tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest:  

• Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen på etablert eng  

• Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel (bløtgjødsel både i åpen åker og voksende 

kultur)  

• Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding (innen 2 timer)  

• Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange (som et tillegg til tiltakene over) 

 

Felles vilkår for alle tiltakene:  

-Arealet det er innvilget tilskudd for, skal høstes eller beites etter siste spredning i 

søknadsåret.  

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/rad-og-informasjon-om-koronaviruset/
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-Den som søker tilskudd må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og 

gjødselmengde spredd pr dekar.  

-Det må spres minst 5 kg total-N i husdyrgjødsel/biorest pr dekar for tiltaket du søker tilskudd 

for. 

 

I tillegg til felles vilkår, er det spesielle vilkår for det enkelte tiltak: 

 

* Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (vanlig bredspredning på 

etablert eng) 

All husdyrgjødsel foretaket disponerer skal spres om våren eller i vekstsesongen. Dersom du 

må spre noe husdyrgjødsel etter siste høsting, kan du ikke få tilskudd for spredning etter dette 

tiltaket.  

NB!!!  – dette var helt nytt i 2019! Det nye vilkåret vil spesielt ramme Nord-Østerdal som har 

lite åpenåker og der mange ikke har 12 måneders lagerkapasitet. Antagelig er det flere i 

Folldal som ikke lenger er berettiget dette tilskuddet, da mange må tømme gjødsellageret helt 

om høsten (husdyrgjødsel i åker/gjenlegg), for å ha nok kapasitet for lagring gjennom 

vinteren.  

 

*Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel 

Ordningen gjelder bare bløtgjødsel og 

biorest. Ved nedlegging i åpen åker må 

gjødsla moldes ned innen 2 timer. Det er 

ikke krav om at all husdyrgjødsel foretaket 

disponerer spres om våren eller i 

vekstsesongen.  

 

 
 

Nedlegging av husdyrgjødsel  

Foto: Karoline Finstad Vold 

*Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding 

Gjødsla må moldes ned innen 2 timer. Dersom en ikke rekker å molde ned gjødsla på hele 

skiftet innen 2 timer, kan en kartfeste og søke tilskudd for den delen av skiftet der en har 

moldet ned innen 2 timer. Tidspunkt for nedmolding skal skrives ned i skiftenoteringene. Det 

er ikke krav om at all husdyrgjødsel foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen. 

 

*Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 

Søkerne må kunne dokumentere bruk av tilførselsslange ved å eie eller leie utstyr. Tilskuddet 

gis som et tillegg for arealer der det er gitt tilskudd for ett av de andre tiltakene. 

 

Det oppfordres til å lese veiledningshefte og forskrifter til RMP-ordningen før det søkes 

tilskudd i oktober, og gjerne før vekstsesongen tar til. Det er mulig å søke på flere tiltak enn 

det som er nevnt øverst her. Feilopplysninger i søknaden som har, eller ville dannet grunnlag 

for urettmessig utbetaling av tilskudd, kan medføre avkorting av tilskudd. Kommunen skal 

gjennomføre kontroll av minst 5% av søknadene. 

Du kan gå inn på Fylkesmannen i Innlandet sin nettside for veiledningshefte, regler og 

utfyllende og god informasjon om de forskjellige tiltakene. Der finner du også egne temasider 

om flere av tiltakene: https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-

jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/  

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
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Vi vil komme tilbake med mer informasjon og påminnelse om tilskuddsordningen før 

søknadsfristen, som er 15. oktober. 

 

Ved spørsmål om tilskuddsordningen, ta kontakt med Anita på landbrukskontoret.   

 

4. SMIL-MIDLER - SØKNADSFRIST 15. MAI 

 

Det nærmer seg søknadsfrist for SMIL-midler, Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

Søknadsfristen i Folldal er 15. mai, og det søkes elektronisk via altinn. 

Fylkesmannen i Innlandet har gitt Folldal kommune kr 590.000,- til viderefordeling på lokale 

SMIL-prosjekter dette året. Vi har fått tildelt noe mer penger enn de siste årene, og det er bra! 

I tillegg kommer eventuelle inndratte midler i løpet av året. 

 

Nytt i 2020 er at også eiere av landbrukseiendom som ikke har foretak, kan innvilges SMIL-

midler. Vilkåret er bl.a at det må foregå en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen 

(f.eks i form av bortleie av jord til noen som driver aktivt landbruk – og som oppfyller 

vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket).   

 

SMIL-tiltak handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig 

jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. 

 

Prosjektene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Kommunestyret i Folldal  

har vedtatt NYE TILTAKSSTRATEGIER som gjelder perioden 2020-2023, hvor 

miljøutfordringer i Folldal, målsetting, prioritering av tiltak framkommer: 

https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/ib6d04776-9014-4ba9-8498-

165ef299f00a/tiltaksstrategier-smil-2020-2023-vedtatt-i-kommunestyret-12-12-2019.pdf   

 

Det kan gis tilskudd til    

- Forurensnings- og klimatiltak (f.eks dekke over eksisterende gjødsellager, 

utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg som ikke er aktuelle for statlig 

dreneringstilskudd) 

- Kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold (f.eks restaurere og bevare 

seterbygninger og verneverdig gardsbebyggelse, tiltak for å opprettholde aktiv 

setring, istandsetting av gjengrodde setervoller)  

- Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (legge forholdene til rette for større 

helhetlige miljøprosjekter over større områder, f.eks knytta til vassdrag, grend, 

setergrend. Slike prosjekter bør lede fram til gode og konkrete kulturlandskaps- og 

forurensningstiltak som nevnt over. Slike prosjekter, ofte med mange aktører, er 

gjerne administrativt krevende å få i gang, og det kan derfor være behov for å gi 

starthjelp) 

 

Forurensnings- og klimatiltak som gjelder mindre prosjekter hvor tilskuddet ikke overstiger kr 

5.000,- kan tiltaket gjennomføres først og søke tilskudd etterpå, søknad innen 15. oktober.  

For alle andre SMIL-prosjekter gjelder søknadsfrist 15. mai, før tiltaket igangsettes. Søknaden 

skal (bør) være behandlet av kommunen før tiltaket påbegynnes. 

 

https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/ib6d04776-9014-4ba9-8498-165ef299f00a/tiltaksstrategier-smil-2020-2023-vedtatt-i-kommunestyret-12-12-2019.pdf
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/ib6d04776-9014-4ba9-8498-165ef299f00a/tiltaksstrategier-smil-2020-2023-vedtatt-i-kommunestyret-12-12-2019.pdf
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SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav. Søker må gjøre seg kjent med 

hvilke miljøverdier som finnes på eiendommen og legge ved kart som viser hvor tiltaket skal 

gjennomføres. Vi anbefaler at søker benytter www.gardskart.no  på nett og merker av hvor 

tiltaket skal gjennomføres. 

For mer informasjon, link til elektronisk skjema, forskrifter, rundskriv etc finner du på 

Landbruksdirektoratets nettside: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-

okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket 

 
Hvis spørsmål til SMIL-ordningen, ta kontakt med landbrukskontoret v/ Anita Tellebon. 

Epost: anita.tellebon@folldal.kommune.no tlf arbeid: 4888 4379. 

 

5. GJØDSLINGSPLAN - JORDPRØVER 

 

Det er krav om årlig gjødslingsplan for alle foretak som disponerer jordbruksareal og som har 

mer enn 5 GDE (gjødseldyr-enheter). Foretak som driver med grovfôrproduksjon for salg og 

ikke disponerer husdyrgjødsel kan ha 5-årig plan. 5-årig gjødslingsplan skal godkjennes av 

landbrukskontoret. Gjødslingsplan skal være utarbeidet før våronna/vekstsesongen starter. 

For mer innhold og krav til gjødslingsplan vises til forskrift om gjødslingsplanlegging: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791?q=gjødslingsplan   

 

De viktigste kravene til en gjødslingsplan er at  

 planen skal utarbeides før hver vekstsesong  

 planen skal omfatte alt jordbruksareal foretaket disponerer  

 jordprøver skal ikke være eldre enn 4 – 8 år. For eng er det normalt nok med 

jordprøver nyere enn 8 år  

 for leiejord skal det foreligge jordprøver senest fra og med 2. leieår  

 planen skal legge opp til en forsvarlig mengde gjødsel på alt areal  

 

Har du jordprøver eldre enn 8 år? Da må du ta nye nå i vår! Ellers er høsten den beste tida 

for jordprøvetaking. 

 

Landbrukskontoret har jordprøveesker og jordbor for utlån, ta kontakt med Anita Tellebon for 

avtale om henting av dette. (Epost: anita.tellebon@folldal.kommune.no  eller tlf arbeid: 4888 

4379).  

 

Her er en lenke til video fra NLR Agder med hvordan man kan ta ut prøver - 

https://grovfornett.nlr.no/fagartikler/jordproevetaking/   

 

Kontakt evt. NLR Innlandet på Tynset for hjelp til jordprøvetaking og innsending/analyse + 

utarbeidelse av gjødslingsplan.  

 

Dersom det ved kontroll oppdages at gjødslingsplan mangler eller er mangelfull, blir det 

foretatt avkorting i tilskuddsbeløpet:  

For manglende gjødslingsplan er normen at det avkortes 20 % av areal- og 

kulturlandskapstilskudd og 20 % til, på grunn av feilopplysninger. Dette hvis du har krysset ja 

i søknaden om produksjonstilskudd for at du har gjødslingsplan og du skulle ha krysset nei.  

 

Ved søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak/regionalt miljøtilskudd (RMP) er det også 

http://www.gardskart.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket
mailto:anita.tellebon@folldal.kommune.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791?q=gjødslingsplan
mailto:anita.tellebon@folldal.kommune.no
https://grovfornett.nlr.no/fagartikler/jordproevetaking/
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krav om at du skal ha gjødslingsplan. Mangel av plan eller en plan med store mangler kan i 

verste fall medføre opptil 100% avkorting av tilskuddet, så det lønner seg å få utarbeidet 

gjødslingsplan! 

 

De fleste søknader på SMIL-midler krever også at gjødslingsplan er utarbeidet. 

 

 

6. MANGELFULL ADRESSE I FORETAKSREGISTERET?  

Ser av og til at det er foretak som ikke har oppdatert adresse i Enhetsregisteret (f.eks 

gardbrukere, beitelag etc). Dette kan resultere i at dere ikke får post i rett tid eller at dere går 

glipp av viktig post / informasjon! 

 

Anbefaler derfor at dere går inn i Brønnøysundregisteret ( www.brreg.no ), legger inn 

organisasjonsnummeret til foretaket ( Finn foretak / selskap) og søker opp hva som ligger av 

adresse der. Dere kommer inn på siden «Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret». Er det 

mangler i adressen, må dette rettes opp! Vi har alle fått vegadresser, det er viktig at den er 

med. Benytt «Samordnet registermelding» til endring av adresse ( 

https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/ ). 

 

 

7. PROSJEKTET PLASTSMART LANDBRUK  

I disse koronatider er det ikke så mye som skjer. Kanskje derfor et passede tidspunkt for å 

dele hvilken smart løsning du har for å 

håndtere rundballeplast på din gård. 

Bli med i trekningen av en flott premie 

Ved å dele din smarte løsning på hvordan du 

håndterer rundballeplas/landbruksplast på din 

gård, blir du med i trekningen av en flott 

premie. Film selv, eller få noen til å filme deg. 

Du kan også ta et enkelt bilde og legge til en 

beskrivende tekst.  

 

Slik deltar du 

For å være med må du poste eller dele 

innlegget ditt med Plastsmartlandbruk på 

Facebook, eller bruk #plastsmartlandbruk på 

Instagram. Du kan også sende filmen/bildet på e-post til marit.eggen@alvdal.kommune.no. 

Lurer du ellers på noe, så ikke nøl med å kontakte koordinator for prosjektet rådgiver Marit 

Eggen på telefon 959 34 392 (Fellesforvaltninga for landbruk og miljø Avdal og Tynset). 

  

TIL SLUTT: Husk at Facebook-siden er en offentlig side, slik at hvem som helst kan se 

innleggene og bli inspirert av nettopp din løsning. Lykke til! 

 

 

 
 

http://www.brreg.no/
https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding/
mailto:marit.eggen@alvdal.kommune.no
https://www.facebook.com/Plastsmartlandbruk-111160703870639/
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8. NETTMØTE: KLIMASMART AGRONOMI OG GOD ØKONOMI 
 

Landbrukskontoret i Folldal og Norsk Landbruksrådgiving 

Innlandet inviterer bønder i Folldal kommune til et nettmøte om 

klimasmart agronomi og god økonomi. Vi vil gi deg noen gode 

tips som kan være nyttige å ta med seg i planleggingen og 

gjennomføringen av årets vekstsesong. Håper vi sees.    

Tid: Mandag 27. april, Kl. 19.30 – 21.00 

Invitasjon med lenke til «teams møte» på nett blir sendt ut i egen 

epost i løpet av denne uka.  

Innledere 

Rune Granås (NLR)  

Landbrukskontoret i Folldal: Anita Tellebon, Bjørn Gussgard 

Sentrale spørsmål er: 

Hvordan kan klimasmart agronomi bidra til god økonomi? v/NLR Rune Granås 

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (RMP ordningen), hvordan 

tilpasse seg? v/landbrukskontoret i Folldal. 

Finansiering av gjødsellager? v/landbrukskontoret i Folldal.  

Hva er prosjektet #plastsmartlandbruk? v/landbrukskontoret i Folldal. 
 

  

9. PERSONELL LANDBRUKSKONTORET I FOLLDAL 
 

Bjørn Gussgard har fått innvilget delvis permisjon fra sin 80% stilling i kommunen fra 1. mai 

til 15. oktober og vil i den perioden jobbe i 40% stilling i Folldal kommune, med arbeidsdager 

som stort sett vil være mandag og tirsdag.  

 

Inntil videre er kommunehuset stengt på grunn av Korona pandemien. De ansatte har som et 

forebyggende tiltak mot smitte stort sett hjemmekontor, men det er nå åpnet for noen 

arbeidsdager på kommunehuset når det er påkrevd. Vårt mål er å tilby tjenester som normalt, 

så det er bare å ta kontakt på telefon eller på epost.   

 

Bjørn Gussgard, jordbrukssjef, bjorn.gussgard@folldal.kommune.no,  telefon 47 97 96 83 

Anita Tellebon, fagkonsulent landbruk, anita.tellebon@folldal.kommune.no,  telefon 48 88 43 

79 

Synnøve Steien Bakken, fagkonsulent landbruk, synnove.s.bakken@folldal.kommune.no, 

telefon 48 88 32 27 

Anders Jensen, skogfaglig kompetanse, Fellesforvaltningen Alvdal/Tynset, 

anders.jensen@alvdal.kommune.no, telefon 62 48 91 33 / 95842247. 

 

Eller ring servicekontoret 62491000 og de setter deg over til den som er aktuell.  

mailto:bjorn.gussgard@folldal.kommune.no
mailto:anita.tellebon@folldal.kommune.no
mailto:synnove.s.bakken@folldal.kommune.no
mailto:anders.jensen@alvdal.kommune.no

