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UTSENDELSEN: Hovedregel i offentlig forvaltning skal være elektronisk utsendelse. Av den
årsak sender vi ut Over Skigard`n kun på e-post til alle som har kjent e-post adresse for oss,
samt legger ut på www.folldal.kommune.no. Søkere på produksjonstilskudd der kommunen
mangler e-post adresse får fortsatt tilsendt pr vanlig post. Meld gjerne fra flere e-post adresser
om det ønskes at flere tilknytta garden skal motta Over Skigard`n (barn, kårfolk, ektefeller
eller samboere, ansatte, andre interesserte etc.)
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KOMMENTAR FOR EGEN REGNING
v/jordbrukssjef Bjørn Gussgard
Det har vært mye positive nyheter om landbruket i Folldal den siste tida. Flere byggeprosjekt
har fått omtale både i Bondebladet nasjonalt og lokale aviser. All ros til dere som har vært ute
i media med byggeprosjekter den seinere tida og satt Folldal på kartet med positive nyheter
om satsning på å skape næringsaktivitet i fjellbygda vår. Denne vinteren er det
landbruksnæringa som har gått foran og bidratt til økt tro på at det er «liv laga» i Hedmarks
nest minste kommune.
Også Erna Solberg sin valgkampturne fikk med seg at i Folldal er det bønder som ønsker å
produsere mat i framtida – så lenge de politiske rammebetingelsene gjør det mulig. Opptil
flere ganger i vinter og vår har bildet av grønnkledde folldalsbønder i møte med
statsministeren dukket opp på TV`en – brukt som et symbol på at regjeringen må jobbe med
sin distriktspolitikk. En demonstrasjon som var vinkla på en positiv måte og som også den satt
Folldal på kartet.
Landbruksprosjektet er nå inne i en fase der det er mest aktivitet innenfor de individuelle
veiledningspakkene som er bestilt og mindre fellesaktiviteter. Det er stort mangfold på de
veiledningspakkene som er bestilt, både innenfor typer produksjoner og bruksstørrelser. Og
det er bra. Vi trenger ungdom som tar over gardene og satser på å ta drifta et steg videre. Og
vi trenger et mangfold av ulike konsept, der hver enkelt må lage sin egen strategi ut fra blant
annet egne ønsker, interesser, ressursgrunnlag og ferdigheter. Gode prosjekt trenger ikke
nødvendigvis å se likedan ut.
Vi på landbrukskontoret er selvsagt glad for at det «gror» i landbruket, og en viktig del av
jobben er etter beste evne å støtte opp om næringsutvikling, byggeprosjekter, nydyrking og
annet som skaper vekst og utvikling. Samtidig har et landbrukskontor også ansvaret for å
håndheve en del lover og regler. Landbrukspolitikken har tilskudd og støtteordninger men
inneholder også en solid dose med regler for hva man ikke skal gjøre. I denne utgaven av
Over Skigard`n er vi også ute med «pekefingeren» innenfor noen tema. Alle oppfordres til å
lese det som står skrevet om spredning av husdyrgjødsel på side 3, før vekstsesongen starter.
I 2017 skjer en omlegging av systemet for søknader om produksjonstilskudd. 2017 er et
overgangsår med tre søknadsfrister 20. januar, 15. mai og 15. oktober, deretter blir det fra
2018 to søknadsfrister 15. mars og 15. oktober. Håper alle tar seg tid til å lese informasjonen
på side 6 og 7 om dette. Det er en stor overgang at det ikke er mulig å søke etter at
søknadsfristen er gått ut. Det er etter min mening meget beklagelig at systemet lages så
firkanta, men det eneste vi kan gjøre lokalt her i Folldal er å oppfordre til å sende søknaden i
god før fristen, første gang nå 15. mai. Absolutt ingen bør heretter ta sjansen på at søknaden
skal sendes siste kvelden. Strømbrudd, feil på nettforbindelsen eller at du rett og slett får
«jernteppe» med eget datautstyr vil kunne skje. Og skjer dette siste kvelden før fristen er
konsekvensen tapte inntekter i stort omfang.
Da gjenstår å ønske lykke til med vårens og sommerens sesonger. Lamming, våronn, slått,
kalving for enkelte garder, slipp på utmarksbeite og setring er noen eksempler på
arbeidsomme perioder som mange har i vente. Vi håper vel alle på en god sommer med
rikelig med regn og samtidig fine 3-4 dagers bolker for slått med tørrvær med regelmessige
mellomrom i juli tilpasset ulike slåttetidspunkter, samt at blant annet ulven ikke innfinner seg
for ofte. Det er lov å håpe. God sommer!
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Å SPRE HUSDYRGJØDSEL PÅ FROSSEN MARK ER IKKE LOVLIG
Sist høst kom frosten muligens brått og uventa for enkelte. Vi på landbrukskontoret forsøker å
være på jobb når vi er på jobb, og ønsker ikke å bruke fritida til å lete etter alle mulige
regelbrudd. Likevel kunne vi ikke unngå å observere at det kan ha vært risiko for at
husdyrgjødsel ble spredd på frossen mark i Folldal sist høst. Deretter kom ganske raskt et
snøfall som medførte at det ble vanskelig å dokumentere eventuelle regelbrudd.
Hensikten med regelverket rundt lagring og
spredning av husdyrgjødsel er å forhindre
avrenning av næringsstoffer til vassdrag.
Når husdyrgjødsla spres på frossen mark
går næringsstoffene rett ut i vassdrag når
vårflommen kommer. Dette er negativt
både for vannkvaliteten i Folla og Glomma,
og det er heller ikke heldig for landbrukets
omdømme.
Siste åra har vi hatt en del milde høster, som muligens kan ha medført at en del har lagt seg til
en vane med å ta siste tømminga av gjødsellageret langt ute i oktober. Egentlig vet de aller
fleste at med klimaet i Folldal vil hovedregelen være at vinteren kan komme tidlig. Å gjøre
seg avhengig av jordarbeiding i Folldal etter 1. oktober er en «risikosport». Det kan gå bra i
ganske mange år, men ikke alltid. Den som er avhengig av å tømme gjødsellager seint på
høsten for å ha nok lagringsplass gjennom vinteren, har selv ansvaret for å planlegge dette slik
at arbeidet er utført mens det fortsatt er mulig. Og den som ikke rekker å få arbeidet gjort i
tide vil måtte ordne nødløsninger som å benytte tomme gjødselkjellere eller ledig
lagringskapasitet hos naboer. Det er ikke greit å bare kjøre ut gjødsla uavhengig av vær- og
føreforhold.
Ut fra erfaringene høsten 2016 har vi kommet fram til at det må satses litt på kontroll med at
regelverket følges og at brudd på regelverket må få en konsekvens. For at risikoen for
kommende høst skal være godt kjent, kan opplyses at landbrukskontoret for oktober 2017
planlegger kontroll. Når vi får tele i jorda gjennomføres en eller flere dager med kontroll over
hele kommunen, der alle eventuelle regelbrudd blir registrert og fotografert. Det blir da lik
behandling for alle, og vi unngår at det bare er tilfeller der vi tilfeldigvis kjører forbi eller der
publikum tipser som blir sett og som blir bøtelagt. Regelbrudd vil bli bøtelagt med trekk i
produksjonstilskudd etter de retningslinjer som gjelder. I grove tilfeller vil vi også kunne
risikere at vi blir pliktig å politianmelde for brudd på forurensningsloven.
Viktige datoer for spredning av husdyrgjødsel:
-Spredning av husdyrgjødsel er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er
uansett ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekket eller frossen mark.
-Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i
vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal
gjøres senest innen 1. september. Kommunen kan etter søknad eventuelt gi dispensasjon for
seinere spredning enn 1. september uten nedmolding.
-Når er det tele i jorda? Sjekk med spett, om du ikke får ned spettet får du heller ikke ned
plogen.
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SMIL-MIDLER - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET
SØKNADSFRIST 15. MAI
15.MMMMAMAIMAI
Formålet
med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap
og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig
jordbruksdrift. Prosjekter og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale tiltaksstrategier
http://www.folldal.kommune.no/file=10637
Fylkesmannen i Hedmark har gitt Folldal kommune kr 400.000,- til fordeling på prosjekter i
2017. I tillegg kommer inndratte midler fra prosjekter som bl.a ikke har blitt gjennomført
innen arbeidsfristen.
Det kan gis tilskudd til
a) Kulturlandskapstiltak (restaurere og bevare bygninger, kulturminner, gamle ferdselsårer /
stier etc)
b) Forurensnings- og klimatiltak (avskjæringsgrøfter, kanaler, reparasjon av lukninger/lukka
rør etc)
c) Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
For nærmere om hva det kan søkes tilskudd til m.m, se lokale tiltaksstrategier.
http://www.folldal.kommune.no/file=10637
For mindre 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
gjennomføres fortløpende saksbehandling gjennom året, og siste
søknadsfrist er 15. oktober hvert år. Det er fint om det varsles om
grøftetiltaket allerede innen 15. mai, slik at vi har en pekepinn på hvor
stor pott som bør avsettes til dette formålet.

SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav, jf Forskrift om tilskudd til
spesielle miljøtiltak i jordbruket § 3, tredje ledd. Søker må ha gjødslingsplan og journal over
plantevernmidler ( hvis plantevernmidler nyttes), søker skal ha kart over alt eid og leid
jordbruksareal som foretaket til enhver tid disponerer. Videre skal alle miljøverdier, samt
arealer der det er risiko for tap av jord og næringsstoffer, kartfestes og beskrives. Denne
dokumentasjonen skal vedlegges søknaden.
Forskrifter, rundskriv og søknadsskjema m.m finnes her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordansoke/regelverk
SMIL-forskriften er endret f.o.m 2017 når det gjelder hvem som kan søke: SMIL-midler
kan innvilges til foretak der det foregår en tilskudds berettiget produksjon på
landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Dette betyr at eier
av landbrukseiendom nå kan søke SMIL-midler såfremt jorda er i drift og gir grunnlag for
produksjonstilskudd i jordbruket.
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Søker må være registrert i Enhetsregisteret. Det er altså foretaket, ikke personen, som skal
søke.
Med forskriftsendringen fra 1.1.2017 kan eier som leier ut alt areal søke SMIL midler. Søker
må i tilfelle dokumentere at leietaker oppfyller forskriftens vilkår, § 3 første og tredje ledd
(Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) . Landbruksdirektoratet anbefaler
at søker i disse tilfellene har en avtale med leietaker om at dokumentasjonen foreligger og kan
framvises. Avtalen bør være skriftlig og legges ved søknaden.

TILSKUDD TIL DRENERING
SMIL ordningen i Folldal (se artikkelen foran) kan gi tilskudd til avskjæringsgrøfter, åpne
kanaler og reperasjon av lukka rør som er etablert tidligere. I tillegg finnes et statlig
dreneringstilskudd som kan gi tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksjord. Med
drenering i forhold til denne tilskuddsordningen forstås grøfting, profilering og omgraving
(spavending).
Tilskuddssatser:
-Usystematisk grøfting: kr 15 pr. meter
-Systematisk grøfting: kr 1 000 pr. daa
-Profilering: kr 1 000 pr. daa
-Omgraving: kr 1 000 pr. daa.
Eier eller bruker av jorda kan søke, og med søknaden skal det
vedlegges følgende:
- plan og beskrivelse av tiltaket
- kart som viser omriss av dreneringsarealet med plassering av
hovedavløp, kummer og samlegrøfter
- miljøvurdering av tiltaket
Det er ingen søknadsfrist. Søknadene blir behandlet i den rekkefølge de kommer inn.
Nærmere om regelverket finnes her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-ogokologisk/drenering/hvordan-soke/regelverk Lenke til skjemaene Søknad om tilskudd til
drenering, Plan for drenering og Miljøvurdering finnes her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/hvordan-soke/skjema

REVIDERING AV LANDBRUKSPLANER
Formannskapet har vedtatt oppstart av revidering av Handlingsplan for Landbruket i Folldal
(sist vedtatt i 2010) og Beitebruksplan for Folldal (sidt vedtatt i 2011). De lokale faglaga i
landbruket er invitert til å være med i styringsgruppe for planarbeidet. Revidering av planene
vil starte våren 2017, og forhåpentligvis kan nye planer vedtas av kommunestyret en eller
annen gang cirka våren 2018. det vil bli mulighet for medvirkning i prosessen, både med åpne
møter og høringsrunde.
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PRODUKSJONSTILSKUDD PR. 1.05. 2017 - NYE SØKNADSPROSEDYRER FRA
MAI 2017
Fra og med 1.mai er det nytt
søknadssystem for
produksjonstilskudd og
tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid.
Søknaden om tilskudd består
av to deler:
Del 1 har søknadsfrist 15. mai
(telledato 1. mai).
Det er kun i år at søknadsfristen for del 1 er 15.mai. For senere år blir søknadsfristen for del 1
15.mars med telledato 1.mars.
Del 2 har søknadsfrist 15. oktober (telledato 1. oktober).
Søknadsfristene er absolutte og det finnes ikke muligheter til å levere inn søknad etter at
søknadsfristen har gått ut. Dispensasjon fra søknadsfristen kan kun gis i helt spesielle tilfeller.
I tillegg er det en etterregistrerings-frist 10. januar, for utgifter/opplysninger du får etter
15.oktober og fram til 31.desember. Etterregistreringsfristen gjelder for bla: Avløserutgifter
og dyr som er sanket fra utmarksbeite. Tilskuddet for søknadsåret 2017 utbetales så i februar
2018. Det vil si en utbetaling pr. år mot tidligere to utbetalinger.
Det er kun foretak med husdyrproduksjon som kan søke i mai. Du kan søke om følgende
tilskudd:
Husdyrtilskudd


tilskudd til økologisk husdyrproduksjon




driftstilskudd til melkeproduksjon
driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

I tillegg ligger antall dyr du registrerer til grunn for maksimalt avløsertilskudd og tilskudd for
grovfôrareal.
Vær tidlig ute med å søke.
Landbruksdirektoratet har utviklet et nytt elektronisk søknadsskjema, som skal brukes for første
gang ved denne søknadsomgangen. Dette innebærer at søknadsskjemaet vil se annerledes ut,
og at det vil ha noen nye funksjoner. Flere av opplysningene du oppgir i søknadsskjemaet, vil
bli kontrollert av systemet før du sender inn søknaden. Kontrollene reduserer risikoen for at du
fører opp feil opplysninger i søknaden.
Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. Dersom du trenger veiledning, ta kontakt med
landbrukskontoret. Søknadsfristen er 15. mai 2017, men vi oppfordrer alle til å sette seg
inn i søknaden og søke så tidlig som mulig.
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Søknaden må leveres elektronisk
Det er ikke lenger mulig å levere søknad på papirskjema. For å søke elektronisk, må du ha
tilgang til å logge deg inn via Altinn. Du kan logge deg inn ved å bruke minID, BankID,
Buypass, Commfides eller BankID på mobil. Har du problemer med innloggingen, ta kontakt
med Altinns brukerstøtte på tlf 75006000. Når du sender inn elektronisk søknad om
produksjonstilskudd, må du oppgi enten en e-postadresse eller et mobiltelefonnummer. Dette
er for at vi skal kunne varsle deg om at du har mottatt vedtak om tilskudd eller informasjon om
nye søknadsomganger i din Altinn-innboks.
Er det behov for hjelp til utfylling av elektronisk søknadsskjema, så ta kontakt med
landbrukskontoret.
Du kan endre opplysningene i en innsendt søknad 14 dager etter at søknadsfristen har
gått ut.
Dersom du har levert søknaden innen fristen, har du mulighet til å endre opplysningene i
søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, uten å få trekk. I 2017 er søknadsfristen
15. mai, og du kan derfor endre søknadsopplysningene fram til 29. mai.
Du finner mer informasjon om det nye søknadssystemet på:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuellsoknadsomgang#aktuelle-rundskriv
Ca. 5 % av alle søknadene blir for hver søknadsomgang trukket ut for kontroll. Denne
kontrollen vil landbrukskontoret utføre etter at fristen på 14 dager til å endre
søknadsopplysningene har gått ut. Det vil si først på juni for denne søknadsomgangen.
Endret kontonummer?
Har du fått nytt kontonummer som tilskuddsbeløpet skal utbetales til, må du søke om endring
av dette via søknadsskjema i Altinn – se:
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endrekontonummer/

AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM OG FØDSEL MV
Regelverket for ordningen for
avløsertilskudd ved sykdom mv
er komplisert og vi anbefaler at
du tar kontakt med
landbrukskontoret når sykdom
oppstår for å avklare diverse
forhold.
Ytelser som kan fås fra NAV skal bestandig trekkes fra ved beregning av avløsertilskudd ved
sykdom. Når du er berettiget sykepenger skal dette trekkes fra sjøl om du har fått avslag fra
NAV. Eks. vil du kunne få avslag fra NAV når krav om sykepenger er levert etter fristen. Om
du velger å ikke søke NAV, skal det også trekkes for beløpet du ville vært berettiget.
Det er derfor viktig at sykemeldinger sendes NAV etter hvert – (eget eksemplar i
sykemeldingen som er til nav)
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Skjema 08-35.01 for beregning av sykepenger må fylles ut. Dette finner du på NAV sine
nettsider: https://tjenester.nav.no/nav-sok/?1&language=no&ord=08.35.01
For informasjon og søknadsskjema avløsertilskudd ved sykdom så klikk på linken nedenfor:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosningved-sykdom#kva-er-tilskot-til-avloeysing-ved-sjukdom-

TILSKUDD TIL NYDYRKING FRA FOLLDAL KOMMUNE
Formannskapet vedtok i juni 2016 å opprette et kommunalt tilskudd til nydyrking. Det er satt
av totalt kr 500.000 fra kraftfondet som kan benyttes. Satsen er kr
500 pr dekar. Det skal søkes på eget skjema. Det er ingen
søknadsfrist, søknader behandles fortløpende etter hvert. Plan for
dyrkingstiltaket skal være godkjent før tilskudd kan innvilges.
Tiltaket må minimum være 10 dekar for å være tilskudds
berettiget. Bare aktive husdyr brukere kan få tilskudd.
Dyrkingstiltaket kan ikke være påbegynt før tilsagn er gitt.
Retningslinjer for tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du her:
http://www.folldal.kommune.no/16656.Tilskudd-til-nydyrking.html. Eller kontakt
landbrukskontoret så får du søknadsskjemaet.
Pr nå er det innvilget tilskudd for nydyrking av 414 dekar. Men fortsatt
gjenstår mye midler. Bevilgninga på kr 500.000 fra kraftfondet vil dekke
tilskudd til nydyrking av 1000 dekar.

UTBYGGING AV DRIFTSBYGNINGER - FINANSIERING MED
BYGDEUTVIKLINGSMIDLER TRADISJONELT LANDBRUK 2017
Kommunen har to frister for videresending av BU-saker tradisjonelt landbruk til Innovasjon
Norge:
1.februar (Cirka 80% av midlene forventes benytta på første søknadsrunden)
1. september (Gjenstående cirka 20% av midlene forventes benytta på den runden)
For første runde februar 2017 var det 6 BU-søknader fra Folldal, herav to med
mjølkeproduksjon på ku, en med ammeku og tre med sau. For både 2016 og 2017 har
situasjonen vært at det er mye utbyggingssaker i Nord Østerdal og at det derfor vil kunne
være ellers gode prosjekt som ikke får finansiering og at prosjekt vil kunne få mindre
prosentvis tilskudd enn maksimal satsene. Innovasjon Norge har også vektlagt
markedssituasjonen innenfor de ulike produksjoner.
Utarbeidelse av BU-søknader med blant annet tekniske planer, kostnadsberegninger av bygg,
økonomisk driftsplan etc. er tidkrevende prosesser. Det anbefales å bruke god tid på
planlegging både i forhold til tekniske løsninger og økonomi i prosjektet.
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Tilskudd
Det kan gis tilskudd inntil 20% av godkjent kostnad. For unge bønder under 35 år, som har
tatt over garden siste 5 års perioden kan gis inntil 40% tilskudd på første million av kostnad.
Maksimalt tilskudd er 1 million pr prosjekt. På grunn av mye søknader i Hedmark i 2016 og
2017 var det ingen som fikk maksimalt tilskudd med 1 million, og prosentsatsen ble jevnt
over noe lavere enn 20%.
Lån
Innovasjon Norge kan gi lån innenfor 90% av pantesikkerheten på faste eiendommen.

RYDD RUNDBALLEFOLIE
Det blir fort liggende igjen rester av rundballefolie på
lagringsplassene i terrenget rundt omkring. Ikke glem
at det er behov for en våropprydding nå når snøen tiner.
Du rydder utrolig mye rundballefolie på en liten
halvtime.
Det er ikke heldig for landbrukets omdømme at
plastremser blir liggende i terrenget eller fyker av gårde
for vær og vind. Dessuten vil både husdyr og storvilt
kunne få i seg rundballefolien. For husdyr vil dette
kunne medføre at magesystemene fylles opp med folie og at magevolumet tilgjengelig for
grovfor dermed blir mindre. Det sier seg selv at dette svekker både produksjon og
dyrevelferd.
La heller ikke rundballene stå tilgjengelig for dyr på utmarksbeite eller innmarksbeite i
beitesesongen. Når dyra gnager på rundballefolien vil de med stor sannsynlighet kunne få i
seg folie og dermed få ødelagt noe av sitt potensiale som produksjonsdyr.

VEGETASJONSKARTLEGGING AV BEITEOMRÅDER 2017
I beitebruksplan for Folldal kommune 2011-2015 er det bl.a et tiltak 19.6 Beitekart, som går
på å vegetasjonskartlegge enkelte beiteområder for å få bedre kunnskap om beiteområdenes
beitekvalitet og -kapasitet.
Vi vil i denne omgang kartlegge ett område på de næringsrike
områdene på Trondheimsfeltet (Knutshø) og ett område på
mere næringsfattige sparagmitten (Rondane.etc). Ut fra
tilbakemeldinger fra interesserte samt at noe kartlegginger i
felten allerede er gjort i andre sammenhenger, blir det
Marsjødrifta i Einunndalen og Elgevasshøa i Rondane området
som skal kartlegges.
Det er inngått kontrakt med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) v/ Yngve Rekdal som
skal gjennomføre oppdraget og foreta feltarbeid i 2017. I tillegg til vegetasjonskart blir det
laget beitekart for sau/storfe samt en rapport. Både kart og rapport vil bli lagt tilgjengelig på
NIBIOs nettside. Rapporten vil gi nærmere omtale av vegetasjon og beiteforhold i området og
det vil bl.a bli gitt ei vurdering av beitekapasitet og tilråding angående skjøtsel av beite og
kulturlandskap. Det vil bli holdt et presentasjonsmøte etter endt oppdrag, og det anslås at dette
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vil bli i løpet av 2018 (våren?). Vi håper og tror at disse arbeidene vil få overføringsverdi til
øvrige beiteområder i Folldal.

GJØDSLINGSPLAN – KRAV OM ÅRLIG OPPDATERING
Det lønner seg å ha gjødslingsplana i orden! Den skal oppdateres årlig, den skal være
jordprøvebasert og all jord foretaket disponerer skal være med i plana - uavhengig om det
gjødsles på skiftet eller ei. Også innmarksbeite skal være med i plana.
Konsekvens ved manglende/mangelfull gjødslingsplan:




Foretaket ditt kan ikke søke RMP-tilskudd (generelle
miljøtiltak, f.eks tilskudd til spredning av husdyrgjødsel,
mjølkeproduksjon på seter, utsatt jordarbeiding etc),
Foretaket ditt kan ikke søke SMIL-midler.
Foretaket ditt får avkorting i produksjonstilskuddet.

Om du i søknader krysser av for at du har gjødslingsplan, og det ved kontroll blir oppdaget at
du mangler dette, eller at plana er mangelfull og underkjennes vil dette få økonomiske
konsekvenser. Søknader om tilskudd til RMP og SMIL blir avslått. I tillegg vil det bli
trekk/avkorting i produksjonstilskuddet (areal- og kulturlandskapstilskuddet).
I forskrift om gjødslingsplanlegging § 3, finner du hvilke krav som stilles til gjødslingsplan:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791?q=gjødslingsplanlegging.
Gjødslingsplana skal
1. utarbeides før hver vekstsesong
2. omfatte alt jordbruksareal foretaket disponerer (alt areal som føres i søknad om
produksjonstilskudd skal være med i plana – uavhengig om det gjødsles eller ei) Også
leid jord skal være med i plana.
3. være jordprøvebasert – prøver skal tas hvert 4.-8 år
4. vise forsvarlig bruk av husdyrgjødsel – maks 17 kg totalnitrogen pr dekar –
nedmolding senest 18 timer etter spredning. Se egen forskrift om gjødselvarer kap. 7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951?q=gjødselvarer
5. inneholde oppdatert kart som tydelig viser skifteinndelingen.
6. settes opp skiftevis – og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:
a) areal
b) jordart, jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
c) fòrgrøde
d) årets vekst
e) forventa avling pr dekar
f) årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr dekar
g) husdyrgjødsel – type og mengde pr dekar samt antatt spredetidspunkt
h) mineralgjødsel, type og mengde pr dekar og antatt spredetidspunkt
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Det er ikke gitt at alle har kompetanse til å lage egen gjødslingsplan
for foretaket. Da bør en få andre til å sette opp slik plan. Flere
benytter seg av denne tjenesten hos Norsk Landbruksrådgivning
Innlandet med avdeling på Tynset.
Etter hver søknadsomgang med produksjonstilskudd og RMP-tilskudd blir søkere plukket ut
til kontroll. Her ser vi stadig at det er mangler ved gjødslingsplanene. Særlig er mangelfulle
kart over skifteinndelinger, for gamle jordanalyser og manglende areal/skifter gjengangere. Vi
ber dere ta tak i dette – det er søkers ansvar. Fine kart kan hentes fra www.gardskart.no – her
kan du velge flybilder eller vanlige kart med eller uten farger etc. Ønsker du hjelp til å få
utskrift av kart, veiledning til å finne kart - ta kontakt med landbrukskontoret.

BRUK AV PLANTEVERNMIDLER – oppfølging av nye krav
Det er nå strengere krav enn tidligere år - til at du som vurderer
å bruke kjemiske plantevernmidler har vurdert integrert
plantevern og tar hensyn ved sprøyting i nærheten av vassdrag.

Foto: Kristin Ø. Bryhn

Benyttes det plantevernmidler på landbrukseiendommen? Enten
ved at du sjøl sprøyter eller ved at du leier andre til å sprøyte?

Det er ditt foretak som er ansvarlig for å ha dokumentasjon på plass, og mangler dette får det
økonomiske konsekvenser.
Vi anbefaler deg å ta en titt på Fylkesmannens nettsider hvor du kan lese mer om dette, samt
finne aktuelle skjemaer som kan benyttes:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Jord-ogplantekultur/Nye-krav-for-deg-som-skal-sproyte/

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER
JORDLOV OG KONSESJONSLOV
Siste året har Folldal kommune med formannskap og jordbrukssjef jobbet med utarbeidelse av
egne retningslinjer for behandling av saker etter jordlov og konsesjonslov. Poenget med egne
retningslinjer er både at kommunen skal få økt bevissthet på det lokalpolitiske handlingsrom
som foreligger innfor gjeldende lover, forskrifter og rundskriv, og at praksisen ved behandling
av søknader skal bli mest mulig forutsigbar.
Formannskapet behandlet endelig utkast til retningslinjer nå i april og deretter skal
kommunestyret sluttbehandle saken i mai. Når retningslinjene er endelig vedtatt blir de
selvsagt lagt ut på nett.
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SKOGBRUKETS HJØRNE
Skogkulturinvesteringer – lokale
tilskudd i Folldal kommune for 2017:
•Markberedning 40 % av kostnaden eks.
MVA
•Planting, supplering og såing 40 % av
kostnaden eks. MVA
•Ungskogpleie 40 % av kostnaden eks.
MVA – maks tilskudd inntil kr. 200 /
daa
Det kreves at alle typer tiltak utføres slik at resultatet tilfredsstiller kravet til faglig standard.
Arealtilskudd manuell tynning i hogstklasse 3
Gjelder for produktiv bar eller lauvskog, og tiltaket skal utføres slik at det tilfredsstiller
faglige skjøtselskrav. Krav til uttak av nyttbart virke > 2 m3 / daa. Tilskuddet er basert på
tynnet areal - og utgjør inntil kr. 400 / daa eller kr. 130 / m3. Bruk skjema LDIR 917
Klimatilskudd i skogbruket
Året 2016 ble det innført et nytt klimarelatert tilskudd i skogbruket som omfatter gjødsling og
tettere planting, og dette videreføres i 2017. Nytt av året er klimatilskudd for
suppleringsplanting. Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om denne
tilskuddsordningen.
Generelt om søknader og frister for NMSK- tilskudd:
For utbetaling av NMSK- tilskudd og skogfond skal skjema LDIR 909B brukes sammen med
kopi av eventuell faktura, kart eller annen geografisk referanse. Skjema må være signert
skogeier, og det må krysses av for ønske om eventuelt tilskudd. Alle bilag skal være levert
kommunen senest innen den lokale fristen 15. november.
Aktuelle skjema og mer informasjon finnes under «skogbruk» på kommunens hjemmeside,
eller under linken: www.slf.dep.no
Tilskudd til skogsbilveier 2017
Hedmark fylke er i 2017 tildelt 11 millioner kroner i tilskuddsmidler øremerket skogsbilveier,
og dette er en økning på 1 million fra 2016. Det kan ytes tilskudd til nybygging, ombygging
og punktutbedring av skogsbilveier, bruer og velteplasser. Ordningen omfatter både bil og
traktorveier med differensierte satser, og minstekostnaden for
tilskudd er normalt > kr. 25.000 eks. MVA. Tilskuddssatsen vil
variere, og er veiledende mellom 15 og 35 % av kostnaden eks.
MVA. for veiens skogandel. Vilkår for tilskudd er at veien skal
tilfredsstille den tekniske byggenormalen, og tilskudd utløser krav
om 25 års vedlikeholdsplikt.
Generelt om offentlige tilskudd i skogbruket
Alle tilskuddssatser er veiledende og baseres på årlige bevilgninger
med et begrenset budsjett. Endringer vil forekomme – og ta derfor
kontakt med kommunen før planlegging/ oppstart.
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Kontordager i Folldal kommune; skog, utmark og vilt
Kontoret i Folldal kommune er betjent hver andre tirsdag fra kl. 09.00-13.00, og dette gjelder
alle ukenummer med partall (2, 4, osv). Rådgiver skog og utmark er også tilgjengelig alle
øvrige ukedager via telefon 624 89133/ 95842247, e-post: anders.jensen@alvdal.kommune.no
- eller etter avtale på felles landbrukskontor for Alvdal og Tynset kommuner ved Storsteigen
vgs.

LANDBRUKSPROSJEKTET: FRAMTID I FJELLANDBRUKET!
INDIVIDUELLE VEILEDNINGSPAKKER
Mulighet for påmelding fortløpende gjennom hele prosjektperioden. Hver veiledningspakke
har en kostnadsramme på inntil kr 15.000. Egenandel som er det beløp som betales av
brukeren er kr 1.000. Rådhuset Vingelen leverer veiledningspakkene innenfor sau,
kjøttproduksjon storfe og bygdenæringer, men benytter en del underleverandører innenfor
Norsk Landbruksrådgiving og NORTURA. TINE leverer veiledningspakkene innenfor mjølk.
Pr nå er det bestilt 39 individuelle veiledningspakker. De fordeler seg med 17 på mjølk, 11 på
sau, 3 på kjøttproduksjon storfe, 5 på bygdenæringer og 4 på kombinerte tema der sau inngår
for alle og tema ellers er storfekjøtt eller bygdenæring. Ennå er det midler i prosjektet til cirka
7-8 veiledningspakker til. Tildeling av veiledningspakker går etter «først til mølla» prinsippet.
Fortsatt gjelder også at vi gjerne tar i mot tilbakemeldinger på framdrift i gjennomføring av de
veiledningspakkene som har blitt bestilt eller andre tilbakemeldinger på kvaliteten av tilbudet.
En del har nok måttet vente en stund på leveransen. Men inntrykket er at situasjonen er bedre
nå enn sist høst, og at bestilte pakker nå skal være igangsatt.
Mere informasjon om veiledningspakker i landbruksprosjektet finner du her:
http://www.folldal.kommune.no/13613.Landbruksprosjektet-Framtid-i-fjellandbruket.html

LANDBRUKSPERSONELL I FOLLDAL KOMMUNE
Gjør gjerne forhåndsavtale i servicekontoret, så er dere sikre på å treffe oss.
-Bjørn Gussgard, jordbrukssjef, 80% stilling, vanligvis ikke tilstede fredager,
bjorn.gussgard@folldal.kommune.no
-Anita Tellebon, fagkonsulent landbruk, 60% med landbruksarbeid, vanligvis ikke tilstede
onsdager, anita.tellebon@folldal.kommune.no
-Synnøve Steien Bakken, fagkonsulent landbruk, cirka 40% med landbruksarbeid.
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.
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