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Vi på 

landbrukskontoret i 

Folldal ønsker alle 

våre brukere og 

samarbeidspartnere en 

god jul og et godt nytt år! 
 

 

 

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.   

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
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2. AVLØSERUTGIFTER FERIE OG FRITID 2020 – 

ETTERREGISTRERING- frist 10. JANUAR 2021 

 

Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober kan etterregistreres innen 10. januar 

2021. I søknadsskjemaet er det tre ulike kategorier som de faktiske utgiftene til avløsning skal 

fordeles på, alt etter hva slags avløsning utgiftene gjelder: 

 

• Avløsning kjøpt fra avløserlag eller avløserring- utgiftene skal oppgis eks. mva. 

 

 • Lønn til ansatte avløsere som søker har arbeidsgiveransvar for – utgifter til lønn(brutto), 

feriepenger og arbeidsgiveravgift. 

 

• Avløsning kjøpt fra andre foretak - utgifter du har hatt til kjøp av avløsertjenester fra andre 

foretak, som ikke er avløserlag eller avløserring. Ved kjøp av avløsning fra andre foretak har 

du betalt faktura, ikke lønn, for tjenesten. Utgiftene skal oppgis eks. mva.  

 

Det er ikke bestandig at hele beløpet (eks. mva) kan godkjennes som avløserutgift ved kjøp av 

avløsertjenester fra andre foretak. Dette fordi utgifter til avløsning skal omfatte selve tjenesten 

(arbeidet) knyttet til foretakets husdyrdrift. Det gis ikke tilskudd til leie av maskiner eller 

annet materiell som benyttes under utførelse av en tjeneste. Derfor må det komme klart 

fram i fakturaen hva som er utgifter til leie av personell, og hva som er utgifter til 

maskinleie osv. Dvs at det må spesifiseres antall persontimer på fakturaen med en 

timepris og bare det beløpet kan føres opp som utgifter til avløsning i søknaden. Det 

beste er om fakturautsteder gjør dette, men vi godtar også egne beregninger. 

Eksempler på kjøp av tjenester som kan godkjennes: sauklipping, klauvskjæring, 

rundballepressing, jordarbeiding, spredning av husdyrgjødsel, vedlikeholdsarbeid på 

driftsbygning mv. 

Eksempler på kjøp av tjenester som ikke kan godkjennes: veterinær, rørlegger, 

drektighetskontroll, elektriker, service på maskinpark mv. 

Dersom du er i tvil om en tjeneste kan gi grunnlag for tilskudd eller ikke, ta kontakt i god tid 

før søknadsfristen.  

Du må kunne dokumentere at du har hatt de utgiftene til avløsning som du oppgir i søknaden.  
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Du trenger ikke å etterregistrere utgifter hvis du innen 15. oktober har hatt minst like store 

utgifter som maksimalt tilskudd og at du søkte på dette på oktober. 

Frist for etterregistrering av dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15.oktober er også 

10.1.2021. 

3. BYGDEUTVIKLINGSMIDLER TRADISJONELT LANDBRUK 

 

Det er fortsatt ingen søknadsfrist for bygdeutviklingsmidler tradisjonelt landbruk. Men 

situasjonen nå ved inngangen til 2021 er at det er forventa mange søknader til potten som er 

tilgjengelig for Innlandet fylke. Det er en god del prosjekt som var kvalifisert i 2020, men 

ikke fikk midler fordi kassa var tom, og som er oppfordra til å søke på nytt. Og i tillegg er 

forventa nye saker. Det ser derfor ut til at midlene som tildeles Innlandet fylke fort vil bli 

brukt opp. Trolig må den som skal få finansiering levere søknad på januar. Innovasjon Norge 

starter behandling av søknadene for 2021 den 15. februar, og søknader som kommer inn etter 

dette havner fort bak i køen.  

 

Landbrukskontoret jobber allerede med 5-6 aktuelle søkere med konkrete planer for 2021. 

Dersom det er flere som er aktuelle - så ta kontakt snarest.  

 

Prioriterte områder for 2021 er blant annet små og mellomstore bruk, mjølkeproduksjonsbruk 

15-30 årskyr, overgang fra båsfjøs til løsdrift. Geit er ofte ikke nevnt, men vil nok også 

absolutt være prioritert. For sau kan støttes moderniseringer og tilpassing til regelverk, der det 

ikke blir økning i sauetallet.  

 

Ved bruk av tre som byggemateriale kan det gis ekstra tilskudd på inntil 20 %, begrenset til 

inntil 400 000 kroner av potensielt innvilget tilskuddssats. Følgende skal legges til grunn som 

kriterier: Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, 

åser eller andre takløsninger i tre. 

4. BYGDEUTVIKLINGSMIDLER NYE NÆRINGER 

   

Når en del av det tradisjonelle landbruket stanger i «overproduksjonstaket» ligger trolig mye 

av vekstpotensialet i nye næringer, som kan gi økt verdiskapning basert på gardens 

ressursgrunnlag. For å være berettiget bygdeutviklingsmidler må en søker ha en tilknytning til 

en landbrukseiendom. Nasjonale satsingsområder er landbruksbasert reiseliv, lokalmat, «inn 

på tunet», bioenergi og bruk av tre. Men også prosjekter innenfor andre områder kan støttes, 

så lenge det er gode prosjekt.  

 

Tilskuddsordningen kan deles i tre grupper:  

Etablering av ny virksomhet: Gis tilskudd til forberedelse og etablering av ny virksomhet 

inntil 75% av kostnad.  

Bedriftsutvikling: Gis tilskudd til blant annet produktutvikling, kompetansebygging, 

markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye produkter. 

Vanligvis tilskudd inntil 50% men for kvinner eller ungdom under 35 år, kan tilskudd noen 

ganger økes til 75%.  

Investeringer i produksjonsanlegg: Gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og 

produksjonsutstyr med inntil 35%.  

 

Tilskudd kan samfinansieres med lån fra Innovasjon Norge eller lån fra private banker.  
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VIKTIGE SØKNADSFRISTER 2021 TILSKUDDS- OG 

FINANSIERINGSORDNINGER  FOR LANDBRUKET I FOLLDAL 

 

10. januar  Frist for å etter registrere på søknaden produksjonstilskudd pr 15. oktober. Kan 

etter registrere avløserutgifter påløpt etter 1. oktober og dyr funnet igjen på 

utmarksbeite etter 1. oktober.     

 

15. januar Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader 

(Fristen gjelder inn til Fylkesmannen) 

                   

1. mars  Tilskudd til skogsbilveibygging. 

 

15. mars Produksjonstilskudd i jordbruket. 

 

1. april  Tilskudd til tiltak i beiteområder. 

 

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

 

1. oktober Tilskudd til skogsbilveibygging 

 

15. oktober Regionalt miljøtilskudd (RMP) – bl.a tilskudd til mjølkeproduksjon på setra, 

tilskudd til areal i seterområder, tilskudd til ingen jordarbeid om høsten, 

tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.  

 

15. oktober Produksjonstilskudd i jordbruket. 

  Tilskudd til avløsning ferie og fritid.  

   

31. oktober Erstatning for omfattende avlingsskader.                       

 

1. november Erstatning rovdyrskade - sendes rett til Fylkesmannen, miljøvernavdelinga. 

 

15. november Tilskudd til drift av beitelag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i7252e439-0fcf-41e7-bc4d-908bda71249c/retningslinjer-for-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader-i-folldal-fom-2020-endelig.pdf
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk/tilskuddsordninger-i-landbruket/spesielle-miljotiltak-i-landbruket-smil-midler/
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Andre søknadsfrister: 

• Nærings- og miljøtiltak i skogbruket, unntatt veier: Løpende saksbehandling fram til 

15. november. 

• 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 for å 

levere søknad er 1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.  

• Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, inkl.  

erstatning 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. Elektronisk søknad er mulig via ELF 

(Landbruksdirektoratet) 

 

Løpende saksbehandling, ingen søknadsfrist: 

• Innovasjon Norge: BU finansiering til tradisjonelt landbruk og nye 

næringer/bygdenæringer.   

• Innovasjon Norge: Lån til landbruksformål – både tradisjonelt landbruk og 

tilleggsnæringer. 

• Kommunalt tilskudd til nydyrking.  

• Tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

• Fylkesmannen: BU-tilskudd til tilretteleggende fellestiltak.  

• TPO – tidligpensjon for jordbrukere. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


