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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 91 33 / 95842247.

Landbrukskontoret i Folldal ønsker alle gardbrukere og øvrige
samarbeidspartnere en god påske! Husk å ta litt fri før det barker i vei
med lamming, våronn og andre travle sesonger.
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2. GJERDEAKSJON
Folldal kommune v/landbrukskontoret og Folldal Fjellstyre setter nå sammen med faglaga
Folldal Bondelag, Folldal Bonde- og Småbrukarlag og Folldal Sau og Geit i gang en
gjerdeaksjon. Prosjektet ligger inne i tiltak 19.3 i Beitebruksplan for Folldal kommune 2019 –
2022.
Det finnes en del gjerder i utmarka som ligger til nedfalls og ikke lengre har noen funksjon.
Og det finnes gjerder rundt innmark som ligger nede eller ikke lengre fungerer etter hensikten.
Slike gjerder som ligger til nedfalls er til fare for både bufe og hjortevilt. Dyra kan skade seg
eller de kan bli hengende fast. Man risikerer også at dårlige gjerder kan bli «sankefeller» der
dyra kommer inn og blir stående uten vann, og lider fordi de ikke finner veien ut igjen.
Dårlige gjerder skjemmer landskapet og vil noen ganger kunne være et omdømmeproblem for
landbruket.
Kommende sommersesong vil landbrukskontoret på privat eiendom og fjellstyret innenfor
statsallmenningen gå gjennom en del områder og registrere gjerder som vil kunne være til fare
for tamdyr eller vilt. Vi vil nok ikke rekke over alt den første sommeren, men vil begynne i
noen områder. Vi vil lage standard brev som sendes ut til eiere der vi finner gjerder som er for
dårlige. Gjerdeplikt mot utmark er privatrettslig og kommunen har ikke myndighet til å
pålegge noen å utbedre eller fjerne gjerde, men vi kan henstille. Gjerder som ikke lengre har
en funksjon bør fjernes og gjerder som trenges rundt dyrka jord bør settes i stand. Innenfor
statsallmenningen har Statskog og fjellstyret større myndighet til også å gi pålegg, og setre og
dyrkingsfelt der gjerder ikke vedlikeholdes kan falle i det fri.
De alvorligste tilfellene som i størst grad er til fare for husdyr og vilt vil bli vurdert rapportert
til Mattilsynet. Mattilsynet har myndigheten etter dyrevelferdsloven og kan pålegge
opprydding eller utbedring og gi bøter dersom pålegget ikke oppfylles.
På høsten vil Folldal Bondelag arrangere sin årlige metallinnsamling og det er da mulighet for
å få levert gjerder som er rydda.
Oppfordringen:
Da håper vi at 2021 blir det «store gjerdeåret» i Folldal, der grunneiere ordner opp med farlige
og dårlige gjerder. Fjern gjerder som ikke lengre har noen funksjon og sett i stand gjerder som
kan gjøre nytten med å forhindre at dyr på utmarksbeite kommer inn på dyrka jord.

Hva er gjerdeplikt mot utmark.
- Gjerdeplikt mot utmark følger av Lov om grannegjerder fra 1961 §7 og §8.
- For at det skal være gjerdeplikt mot utmark må beitedyra i området ha beiterett og «kostnaden med
gjerdeholdet må ikke overstige nytten». I det siste ligger at det må forekomme utmarksbeiting av et visst
omfang.
- Så lenge det er omfattende beitebruk i utmarka i stort sett hele Folldal, legges til grunn at gjerdeplikt mot
utmark gjelder i stort sett hele kommunen. Unntak kan være der dyrka marka ligger bak sperregjerder eller på
annen måte er utilgjengelig for beitedyra.
- Gjerdeplikta etter grannegjerdeloven er privatrettslig. Det er ingen offentlig myndighet som kan pålegge å
lage gjerde der dette mangler.
- Der gjerdet ligger nede og er til fare for dyr kan Mattilsynet gi pålegg om utbedring.
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3. JORDSMONNSKARTLEGGING SOMMERSESONGEN 2021
NIBIO gjennomfører jordsmonnskartlegging av dyrka jord. Det er da fulldyrka og
overflatedyrka jord som kartlegges og ikke innmarksbeiter eller utmarksbeiter. Så langt er
mesteparten av kartleggingene i Norge gjort på flatbygder og i kornområdene.
Kommunene i Nord Østerdal ønsker mere kunnskap om jordsmonnet i grovforområdene og
da særlig karbonbinding i eng og beitemark. Dette blir viktig i forbindelse med
klimakalkulatoren og vil kunne bidra til mere nyansert debatt rundt jordbrukets
klimagassutslipp. Kommunene i Nord Østerdal tok derfor et felles initiativ til NIBIO med
ønske om mere jordsmonnskartlegging i vårt husdyrtette område. I første omgang ser det ut til
at innsatsen blir i Folldal. Mest sannsynlig skal NIBIO jordsmonnskartlegge cirka 20.000
dekar med fulldyrka og overflatedyrka jord i Folldal kommende sommersesong 2021. Vi har
en dialog med NIBIO om dette, og veileder dem på hvilke tidspunkt som egner seg i forhold
til lengde på vinter, slåtter etc. Det er personell fra NIBIO på Ås som da vil komme og
gjennomføre kartlegging og prøveuttakene gjennom sommersesongen.
Det vil komme mere informasjon om jordsmonnskartlegginga. Vi håper på et godt samarbeid
med alle eiere og drivere av dyrka jord. Økt kunnskapsgrunnlag om jorda vår vil være et
fortrinn for landbruket videre, og vil også gjøre det mere interessant for hver enkelt å benytte
klimakalkulatoren.
Foreløpig kart jordsmonnskartlegging 2021:
Kartet viser det området (som blir
hoveddalfører øst/vest) som mest
sannsynlig vil bli prioritert for
kartlegging for 2021. I tillegg vil det
kunne komme noe areal i
seterområdene i Einunndalen.
Vil du vite mere om
jordsmonnskartlegging og
jordsmonnskart. Klikk her og du
kommer inn på NIBIO sine infosider
om dette temaet: Jordsmonnkart Nibio

4. TILSKUDD TIL TIDLIGPENSJON
Tilskudd til tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som
har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/skogbruk. Det er Statsforvalteren som
forvalter ordningen og mer informasjon om ordningen samt elektronisk søknadsskjema finner
du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-forjordbruk/tilskudd%20til%20tidligpensjon?resultId=1.0&searchQuery=tidligpensjon
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5. SMIL-MIDLER, TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET
Søknadsfrist 15. mai
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. Folldal kommune har fått tildelt kr 560.000,- fra
Statsforvalteren i Innlandet til videre fordeling på lokale SMIL-prosjekter.

Det kan f.eks gis tilskudd til
- Restaurering av verneverdige bygninger i jordbruks- og seterområder, tiltak for å
opprettholde aktiv seterdrift, restaurering av jordbrukets kulturminner forøvrig,
- Dekke over eksisterende gjødsellager,
- Utbedring og supplering av hydrotekniske tiltak – rensking av eksisterende
avskjæringsgrøfter/kanaler, nye avskjæringsgrøfter, gjenåpning av bekkelukkinger,
reparasjon av bekkelukkinger/lukka rør m.m.
Ordningen med SMIL til hydrotekniske tiltak (avskjæringsgrøfter og åpne kanaler) der
tilskuddet ikke overstiger kr 5.000,- er gjort til en refusjonsordning. Her kan det søkes
etterskuddsvis, etter at tiltaket er gjennomført – det er løpende saksbehandling gjennom året.
For alle andre tiltak skal det søkes i forkant, tiltaket må ikke igangsettes før søknaden er
behandlet, søknadsfristen er 15.mai.
SMIL-midler kan innvilges foretak som
oppfyller vilkår i forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd
i jordbruket. Tilskudd kan også
innvilges til eier av landbrukseiendom,
dersom jorda blir leid bort og det kan
dokumenteres skriftlig at leietager
oppfyller vilkår i «forskrift om
produksjonstilskudd.…».
Gjødslingsplan for årets vekstsesong
skal være på plass når det søkes, vi
anbefaler at den legges ved søknaden.
Det vises forøvrig til kommunens nettside, hvor du finner mer informasjon om ordningen, link
til lokale tiltaksstrategier 2020-2023, regelverk og elektronisk søknadsskjema:
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-ogmiljo/landbruk/tilskuddsordninger-i-landbruket/spesielle-miljotiltak-i-landbruket-smil-midler/
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6. TALL OG STATISTIKK LANDBRUKET I FOLLDAL
2017

2018

2019

2020

Endring tall

Endring %

24 018
170
2 704

24 268
179
2 675

24 501
182
2 346

24 821
194
2 236

+803
+24
-468

+3,24
+12,37
-20,93

143

164

193

190

47

+24,74

1 723
50

1 696
50

1 650
47

1 804
50

81
0

+4,49
0,00

Mjølkekyr
Brukere mjølkekyr

698
34

678
32

668
31

714
31

16
-3

+2,24
-9,68

Ammekyr
Brukere ammekyr

201
14

224
15

215
15

270
17

69
3

+25,56
+17,65

Mjølkegeiter
Brukere mjølkegeit

350
3

348
3

365
3

408
3

58
0

+14,22
0,00

6 788

6 471

6 134

5 963

-825

-13,84

12 172
61

12 159
62

11 399
58

10 822
55

-1 350
-6

-12,47
-10,91

Fulldyrka jord
Overflatedyrka eng
Innmarksbeite
Hester
Øvrig Storfe
Brukere øvrige storfe

Sauer sluppet på
utmarksbeite
Lam sluppet på
utmarksbeite
Brukere sau

På den positive sida øker arealet med dyrka jord som følge av nydyrking. Antallet
driftsenheter holder seg også bra oppe.
Trender som kan gi grunn til litt bekymring er:
-Tallet på kumjølkprodusenter krymper litt stadig vekk, ved at en og en produsent ramler
vekk. Mye av denne trenden kan blant annet skyldes løsdriftskravet.
-For sau er det ganske stor nedgang både på antallet sau og lam og antallet sauebønder. Dette
vil nok ha en årsak i overproduksjonsproblemer og dårlige priser. Folldal er et område som er
godt egna for saueproduksjon med kort avstand til gode og gardsnære utmarksbeiter. 13-14%
nedgang er i meste laget, og betyr at Folldal har tatt mere enn sin andel av tilpasninga av
nasjonal produksjon.

7. GJØDSLINGSPLAN – ÅRLIG KRAV
Landbrukskontoret kontrollerte gjødslingsplaner i forbindelse med produksjonstilskudd både i
2019 og 2020. Vi ser at det er behov for en påminnelse om at alle som søker

Over Skigard`n mars 2021

Side 6

produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd skal ha årlig gjødslingsplan for alt
jordbruksareal som foretaket disponerer. Dette skal være på plass før vekstsesongen starter.
Med «alt» jordbruksareal menes fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite – alt
areal det søkes produksjonstilskudd for, skal med i plana! Både eid og leid jord. Også skifter
som ikke gjødsles skal med – da benevnes de som ugjødsla i gjødslingsplana.
Gjødslingsplana skal være jordprøvebasert, og jordanalysene må ikke være eldre enn 8 år.
Plana må oppfylle vilkårene i forskrift om
gjødslingsplanlegging som du finner her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791 Se
spesielt § 3 Gjødslingsplan. Husk at disponering av
husdyrgjødsel skal med i plana!
For leid areal skal det foreligge jordprøver senest 2. året i
leieavtala – eventuelt 2. året på rad med ett års leie.
Har du ikke kompetanse til å lage gjødslingsplan, kan f.eks
Norsk landbruksrådgivning gjøre denne tjenesten.
https://innlandet.nlr.no/nyhetsarkiv/innlandet/2021/tidligplanlegging-gir-billigere-gjodslingsplan
Manglende eller mangelfull gjødslingsplan gir f.eks avkorting
i produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd.

8. TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Søknadsfrist 1. april
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark,
redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Tilskudd kan gis til beitelag og andre former
for organisert samarbeid der det drives
næringsmessig beitedrift og som iverksetter
investeringstiltak og/eller planleggings- og
tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.
Enkeltbrukere kan også søke, dersom det av
naturgitte eller driftsmessige forhold ikke
ligger til rette for samarbeid.
Folldal kommune har fått tildelt kr 195.000,fra Statsforvalteren i Innlandet, til videre
fordeling på lokale prosjekter.

Saltsteinsautomat

Tiltaket må ikke igangsettes før søknaden er behandlet!
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På Landbruksdirektoratets nettside finner dere mer informasjon om ordningen, regelverk, om
prosessen: før du søker, utfylling av søknad, behandling av søknaden, svar og utbetaling – og
søknadsskjema (elektronisk): https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordningerfor-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
Anbefaler spesielt å lese avsnittet «før du søker» - her finner dere bl.a eksempler på hva det
kan søkes tilskudd til.
Her er nettadresse til lokale retningslinjer for tilskuddsordningen:
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i5bee102d-1025-426c-b2bba53bbd2e4f92/retningslinjer-for-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader-i-folldal-fom-2020endelig-ny-link.pdf

9. OPPFØLGING AV DRIVEPLIKT – 10-ÅRS JORDLEIEAVTALER
I henhold til jordloven skal kommunen føre tilsyn med at bestemmelsen om driveplikt i
jordlovens § 8 overholdes. Kommunen er i gang med å intensivere oppfølging av dette, og tar
bl.a en gjennomgang av eiendommer som er konsesjonsbehandla de seinere år samt
gjennomgang av eiendommer overtatt ved egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Alle som eier jordbruksareal (fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite) er pålagt
driveplikt i hele sin eiertid, jf jordlovens § 8.
Driveplikta kan oppfylles på to måter, enten ved at eier driver jorda sjøl eller ved å leie bort
jorda. Eier som velger å oppfylle driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk
ansvarlig for drifta. Ved bortleie av jord er det krav om skriftlig avtale mellom eier / leier og
leietida skal være minst 10 år. Avtalen kan ikke sies opp av eier i leietida. Unntaket her er at
eier kan si opp jordleieavtalen dersom leier misligholder den.
Eier skal sende kopi av jordleieavtalen til kommunen.

Driver du ikke jorda sjøl, oppfordres du til å inngå
jordleieavtale med 10-års varighet, og sende kopi av
avtala til kommunen. På kommunens nettside med
skjemaer, finner du forslag til mal som kan benyttes
ved jordleie:
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/selvbetjeni
ng/skjemaer/ Jordeier som mener å ha gode grunner
for å leie ut jordbruksarealene på kortere tid enn 10 år,
må søke kommunen om fritak for driveplikt for
inngåelse av leieavtale av kortere varighet.
Folldal kommune har utarbeidet retningslinjer for behandling av saker etter jordloven, som
du finner på www.folldal.kommune.no. Ut fra disse retningslinjene skal kommunen ha en
restriktiv praksis på søknader om fritak for driveplikt for inngåelse av leieavtaler på jord av
kortere varighet enn 10 år.
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10. LANDBRUKSPLAST – OPPRYDDING – PLASTSMART
LANDBRUK
Det er vår og snøen smelter smått om senn – det er tid for opprydding og innsamling av
landbruksplast som har kommet på avveie. Plast på avveie er et betydelig klima- og
miljøproblem, og det er viktig at vi klarer rydde opp. Ved riktig lagring og gjenvinning er
plasten en ressurs – det kan bli nye produkter! - ikke glem det!
Oppfordrer gardbrukere til å rydde opp plasten etter hvert som den dukker opp av snøen, om
det er på jordet, på lagringsplasser for rundballer eller plast som har dratt avgarde med vinden
og sitter fast i gjerder. Synlig landbruksplast på avveie svekker omdømme for
landbruksnæringa – ta ansvar for opprydding!
Kommunene i Fjellregion har gått sammen om å etablere «Plastsmartlandbruk» - ei offentlig
facebook-side som skal informere og motivere til plastsmarte løsninger i Landbruket. Vi er i
skrivende stund inne i en kampanje nå (fram til 21.mars): «Jakten på 100 plastsmarte
løsninger i landbruket» Kampanjen går ut på å «dele din plastsmarte løsning med
Plastsmartlandbruk» - målet er å samle inn minst 100 plastsmarte løsninger fra landbruket i
Fjellregionen (bilder/filmsnutter etc).

På denne måten kan vi vise at næringa tar plastproblematikken på alvor. Kanskje kan ditt
bidrag inspirere eller hjelpe andre bønder til å få en bedre løsning på sin plasthåndtering. Sjøl
om kampanjen er over, er det fortsatt anledning til å dele din «plastsmarte» løsning – eller se
hvordan andre løser utfordringen med plast - på denne siden:
https://www.facebook.com/plastsmarlandbruk/?ref=page_internal
Folldal gjenvinning tar imot landbruksplast fra landbruket i Folldal – det er bare å levere dit
når som helst! Det er viktig at plasten er sortert og riste-rengjort.
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11. PASS PÅ AT GÅRDSKARTET DITT ER RIKTIG !
Vi oppfordrer alle til å bli kjent med gårdskartet og hva som fins der. Du får ikke gjort noen
skade ved å utforske dette. https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
Gårdskartet gir arealtall for valgt
landbrukseiendom, og danner grunnlag for
bl.a søknad om produksjonstilskudd. Arealet
i kartet er fordelt på markslag i AR5.
Du har mulighet til å velge mellom flere
kartlag, f.eks flyfoto.
Det er viktig å melde fra hvis du mener det
er uoverensstemmelser mellom det som
ligger i gårdskart og terreng.
Kommunen er pålagt etter plan- og
bygningsloven å sjekke usikkert markslag,
og vi får også i oppgave fra NIBIO å sjekke
enkelte arealer.

12.PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD I
JORDBRUKET
Søknadsfrist for del 1 av søknad om produksjonstilskudd for 2021 var 15.mars (med telledato
1.mars).
Vær oppmerksom på at du kan gå inn igjen på søknaden å endre den fram til 29. mars,
hvis du oppdager at du har gitt feil opplysninger i søknaden. Det er dyretallet som skal oppgis
på søknaden på mars.
Husdyrregisteret
I søknadssystemet for produksjonstilskudd er det kontroll mot husdyrregister (storfe) på at
dyretallet som oppgis er riktig. Vær spesielt oppmerksom på kontroll mot
mjølkekyr/ammekyr og at de har kalvet ila de siste 15 måneder før telledato (og 18 måneder
for bevaringsverdige husdyrraser). Har det gått lenger intervall mellom kalvingene enn 15
mnd. (18 mnd.), skal kua føres under øvrige storfe. Vi ser at enkelte har avvik på dyretallet
oppgitt i søknaden og det som står i husdyrregisteret. Noen ganger er avviket riktig, dvs søker
har oppgitt riktig dyretall og registeret er feil. Dette skjer ved bla dødfødsler. Da blir det i
husdyrregisteret ikke regnet som kua har kalvet de siste 15 måneder.
Kommentarfeltet i søknaden kan brukes til å forklare slike avvik. Er du klar over at
dyretallet ditt ikke stemmer med husdyrregisteret, kan du gå inn igjen i søknaden fram
til 29.mars, og forklare avviket i kommentarfeltet. Det kan også lastes opp
dokumentasjon, eks fra kukontrollen eller storfekjøttkontrollen.
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13. SKOGBRUKETS HJØRNE
Kommunene i Nord Østerdal ønsker å videreføre følgende lokale tilskuddsordninger for
skogbruket for 2021, men endelige satser blir ikke fastsatt før møte i Kontaktutvalget for
skogbruk i midten av april
Følgene tiltak/ skogkulturinvesteringer ønskes videreført med offentlig tilskudd 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

Restkostnader som ikke dekkes med tilskudd kan dekkes med skogfond (unntatt tynning).
Alle krav om bruk av skogfond og søknader om tilskudd
meldes til kommunen på eget (LDIR) standardskjema eller
føres elektronisk via linken skogfond.no. Frist for levering
av søknad om tilskudd til kommunen: 15.11.2021. Søknad
om tilskudd til gjødsling og tettere planting har egne frister.
Aktuelle skjema og linker finner du på kommunens
hjemmesider sammen med utfyllende informasjon. Ta
kontakt for mer informasjon!

Skogsbilveier og traktorveier
Det gis fortsatt tilskudd til ulike veitiltak som er til nytte for skogbruket. Dette gjelder både
nybygging, standardheving - og punktutbedring av bil- og traktorveier. Ordningen omfatter
også tiltak på bruer.
Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Rådgiver skogbruk Anders Jensen tlf: 47791517 epost: anders.jensen@alvdal.kommune.no
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14.INVITASJON DIGITAL REKRUTTERINGSSAMLING
I landbruksplana har vi et tiltak med å arrangere en rekrutteringssamling. Siste året har det
ikke vært mulig med fysiske samlinger, og ennå vil det kunne ta litt tid før det er aktuelt. Vi
satser derfor på et digitalt tilbud denne gangen. Håper alle kan videresende tilbudet til aktuelle
deltakere. Folldal trenger rekruttering.
Har du tilknytning til en landbrukseiendom? Vurderer du å ta over en gard i Folldal, eller har du tatt
over en gard de siste åra? Kan hende vil du drive med landbruk, kan hende drive med annen næring,
eller kan hende er garden først og fremst aktuell som bosted. Vi ønsker velkommen et mangfold på
gardene i Folldal. Målgruppe for samlinga er særlig 15 år og oppover til 30-35 år. Men ingen
absolutte grenser, og den som er aktuell for å overdra garden til noen yngre er også velkommen til å
delta.

UNGDOMSSAMLING
LANDBRUK
Sted: Digitalt på teams.
Tidspunkt: Lørdag 24. april
klokka 12.00 – 15.00.
Selve samlinga blir i teams i nåtid med mulighet for å stille spørsmål muntlig
eller eventuelt via chat funksjonen. Mange av innslaga er filma på forhånd.
Program er fortsatt under utarbeidelse, men vi kan reklamere med:
Ordfører Kristin Langtjernet, gardene i Folldal for bosetting, landbruksdrift og næringsaktivitet.
TV og radiokjendis og Nord Østerdøl Olav Viksmo Slettan gir sitt bidrag.
Filminnslag fra Storsteigen landbruksskole, voksenagronom tilbudet og fagskoletilbudet.
Filminnslag fra tre ulike garder i Folldal der det er unge drivere.
Folldal Bondelag, filminnslag der de presenterer seg.
Folldal Bonde- og Småbrukarlag, filminnslag der de presenterer seg.
Næringsutvikler Jørn Aarsland, næring i fjellkommunen Folldal, muligheter.
Jordbrukssjef Bjørn Gussgard, muligheter i fjellandbruket i Folldal.
Filminnslag tre ulike garder og Storsteigen ved profesjonell TV fotograf Geir Olav Slåen.
Påmelding til servicekontoret i Folldal kommune
på e-post postmottak@folldal.kommune.no
eller på telefon 62 49 10 00 innen fredag 16.
april. Ved påmelding oppgi epostadresse. Alle
påmeldte vil før samlinga motta en teams lenke
pr epost som de kan koble seg på.
Velkommen til et møte i «skya»!
Arrangør: Folldal kommune, TLU i samarbeid med Folldal Bondelag og Folldal Bonde- og
Småbrukarlag
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