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1. KOSTNADSKRISA 

v/Bjørn Gussgard 

 

Man kan trygt si det er en ustabil situasjon i verden, både med matvaresikkerheten og 

landbrukets innsatsvarer. Først et par år med corona og deretter energikrise i Europa og nå full 

krig i Ukraina. Både Ukraina og Russland forsyner verdensmarkedet med mye korn og 

oljevekster og er råstoffleverandører for kalium i kunstgjødsel. Internasjonalt ser vi nå økte 

matvarepriser og vil trolig kunne få matmangel og sosial uro i land med dårligst mulighet for 

å betale høye priser.    

 

På kort sikt er den praktiske konsekvensen for vårt lokale fjellandbruk i Folldal stor økning i 

priser på viktige innsatsvarer som blant anna kunstgjødsel, diesel, rundballefolie, byggevarer 

og kraftfor. I Norge er jordbrukets priser og tilskudd i stor grad fastsatt i det årlige 

jordbruksoppgjøret. Med så raske endringer som man nå opplever står inntektene på stedet 

hvil etter gjeldende avtaler, mens kostnadene utvikler seg i et fritt marked påvirka av krig, 

usikkerhet og underskudd. Utviklinga videre har mye usikkerhet – ting kan bli bedre men en 

del kan også bli verre.  

 

Nye «kostnadsbomber» lurer under overflata. Hvordan vil det gå med kraftforprisen med store 

prisøkninger internasjonalt på korn, oljevekster og soya? Lånerenta er en annen mulig 

utfordring. Vil det komme renteøkninger?  
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På den positive sida vil en helt ny situasjon i verden kunne åpne for nye og radikale grep i 

landbrukspolitikken. Både corona og krig har gjort det synlig for norske befolkningen at 

matvaresikkerheten ikke er en selvfølge. Og når prisene på mat øker mye på verdensmarkedet, 

gir det helt nye muligheter for påslag innenfor grensevernet. Det vil med stor sannsynlighet 

komme et jordbruksoppgjør med mye penger på bordet. Men hvor mye og om det er nok for 

alle sin situasjon – det kan ingen garantere.     

 

Noen råd på veien akkurat nå….: 

 

Likviditet og lønnsomhet: Vær bevisst på å skille mellom likviditet og lønnsomhet. Likviditet 

er om en har mulighet for å betale regninger der og da. Lønnsomhet er hva en har som 

vederlag for arbeid og kapital over tid. Utfordringer på likviditet krever strakstiltak, mens 

utfordringer på lønnsomhet kan man velge å vurdere litt mere langsiktig.  

 

Ved betalingsproblemer: Ta kontakt med bank, innkjøpslag, kreditorer tidlig. Snakk med dine 

nærmeste om situasjonen. Bondens Nettverk kan være en ressurs som kan bistå. Ikke gå i 

dekning, hold oversikt over både den fysiske postkassa, digitale postkasser og epostboksen. 

Mulige tiltak kan være for eksempel lengre avdragstid på lån, refinansieringer, revidering av 

driftsplan, endringer i drifta. 

 

Investeringer: Ved anstrengt likviditet - vær bevisst i forhold til nye investeringer. 

Leasingavtaler og fleksilån bør brukes med forsiktighet. Langsiktige investeringer med lang 

tidshorisont på inntjening bedrer sjelden likviditeten på kort sikt.     

 

Behold motivasjonen: Ikke glem at matproduksjon er et av verdens viktigste yrker. Ut av all 

usikkerheten og kaoset som råder nå kommer også en økt forståelse i Norge om at mat er 

viktig for sikkerhet og beredskap, og at mat på bordet ikke er en selvfølge.  Det er lov å håpe 

at det vil kunne gi resultater og nye muligheter for finansiering av det norske landbruket.  

  

 

2. RENTE OG FASTRENTE 

 

Fastrente vil kunne være en forsikring mot økte og uhåndterlige rentekostnader, men er 

selvsagt mest gunstig dersom fastrentetilbudet ikke er for høyt. Bankene vil jo prøve å unngå 

tap ved langsiktige fastrenteavtaler, og priser ofte tilbudene deretter.   

 

Innovasjon Norge har nå 2,4% flytende rente. Fastrentetilbudet akkurat nå er 3,3% for ett år, 

4,1% for 2 år, 4,3% for 3 år og 4,4% for 5 år. Rentenivået vil endre seg når som helst etter 

hvert som nye prognoser kommer. En del vil nok si at Innovasjon Norge har et mere 

konkurransedyktig tilbud på flytende rente enn fastrente, men fasiten på den vurderingen 

finner vi likevel ikke før noen år fram i tid.  

 

Bruk gjerne rentenivået hos Innovasjon Norge som sammenligningsgrunnlag ved forhandling 

med private banker.     

 



 
 

Over Skigard`n april 2022  Side 4 

3. SMIL-MIDLER  

Søknadsfrist 15. mai - Søknaden leveres elektronisk via Altinn. 

Folldal kommune har fått tildelt kr 585.000 i SMIL-midler fra Statsforvalteren i Innlandet, til 

videre fordeling på lokale SMIL-prosjekter i 2022.  

SMIL står for Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 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. 

 

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.…».  

Tiltak som prioriteres for SMIL er f.eks (ikke 

uttømmende):  

 

 

*Kulturlandskapstiltak: 

- Restaurere og bevare seterbebyggelse og tiltak for å opprettholde aktiv seterdrift - 

tiltak i seterområdene gis høy prioritet. 

- Restaurere verneverdige bygninger i gardsbebyggelsen,  

- Restaurere landbrukets kulturminner ellers (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, enkel informasjon og merking),  

 

*Forurensning- og klimatiltak 

- Eksterne gjødsellager/satellittlager (nytt f.o.m 2022). Dette dreier seg om lager som 

skal ligge i avstand fra gardens driftssenter, men som ligger i tilknytning til, og/eller 

nært større andel av den fulldyrka jorda foretaket driver. 

- Dekke over eksisterende gjødsellager 

- Hydrotekniske anlegg, utbedring og supplering (rensking av eksisterende 

avskjæringsgrøfter/kanaler, nye avskjæringsgrøfter, gjenåpning av bekkelukkinger, 

reparasjon av bekkelukkinger/lukka rør, kummer m.m) 
 

For mer informasjon om SMIL-ordningen, lenke til lokale tiltaksstrategier, regelverk og 

elektronisk søknadsskjema: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) - Hovedportal 

(folldal.kommune.no) 

Ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret om det er spørsmål til SMIL-ordningen.  

 

https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk/tilskuddsordninger-i-landbruket/spesielle-miljotiltak-i-landbruket-smil-midler/
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk/tilskuddsordninger-i-landbruket/spesielle-miljotiltak-i-landbruket-smil-midler/
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4. BONDENS NETTVERK I FOLLDAL 

 

Bondens Nettverk på kommunens nettside: www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-

landbruk-og-miljo/landbruk   

 

Bondens Nettverk i Folldal er en oversikt over ressurser du kan ta kontakt med når behovet er 

der. Ingen på denne lista deler informasjon videre med andre i Bondens Nettverk, uten at dette 

eventuelt er spesielt avtalt i hvert enkelt tilfelle.  

 

Den store forskjellen mellom en 

husdyrbonde og en lønnsmottaker 

er at husdyrbonden har et større 

daglig ansvar. En sjukmelding gir 

ikke automatisk en avløser til å 

gjøre fjøsstellet eller onnearbeidet, 

og selv dersom man klarer å 

skaffe seg en avløser vil ikke dette 

nødvendigvis gi en fullstendig 

ivaretakelse av drifta. En annen 

forskjell er at de økonomiske 

forpliktelser med renter, avdrag 

og driftskostnader forøvrig ikke 

tar «time out» selv om bonden en 

periode er helt eller delvis «nede for telling». Noen ganger vil bonden trenge hjelp for å 

komme seg videre. 

5. JORDSMONNSKARTLEGGINGA 2021 

 

Det ble gjennomført 

jordsmonnskartlegging i Folldal 

sommersesongen 2021. I alt ble cirka 

85% av fulldyrka og overflatedyrka jord 

i Folldal kartlagt. Den dyrka jorda sør 

for Fallet i Atndalen og mesteparten av 

seterområdene i Kakelldalen og 

Einunndalen fikk dessverre ingen 

kartlegging.  

 

NIBIO er litt forsinka med 

ferdigstillelse av kartlegginga men 

melder at fra cirka april vil man kunne 

finne jordsmonn som et eget kartlag på 

gårdskart, og data fra 

jordsmonnskartlegginga vil bli henta 

inn i klimakalkulatoren, for de garder 

som har begynt med å bruke den.  

 

Se informasjon om åpent møte om 

jordsmonnskartlegginga 9. juni – lengre ut i infoskrivet.  

Bilde: NIBIO viser hvordan de går fram ved 

jordsmonnskartlegging til landbrukskontorets personell 

sommeren 2021.  

http://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk
http://www.folldal.kommune.no/tjenester/naring-landbruk-og-miljo/landbruk
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6. GJØDSLINGSPLAN – ÅRLIG OPPDATERING – ÅRLIG KRAV 

 

Vi ser at det er behov for en påminnelse om at alle som søker produksjonstilskudd og 

regionale miljøtilskudd skal ha årlig jordprøvebasert 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.  

 

Landbrukskontoret har 2 stk jordprøvebor til utlån, vi har prøveesker og vi sender inn prøvene 

til analyse for deg. Jordanalysene må du sjøl betale – dette faktureres direkte til deg fra 

Eurofins. Høst eller vår er beste tida for jordprøvetaking. Har du du for gamle jordprøver nå, 

bør du få tatt ut nye så snart tælen i bakken er borte i vår.   

 

Har du ikke kompetanse til å lage gjødslingsplan, kan f.eks Norsk landbruksrådgivning ta på 

seg denne tjenesten. Jordprøver og gjødslingsplan | NLR Innlandet  

 

Manglende eller mangelfull gjødslingsplan gir avkorting i produksjonstilskudd og regionalt 

miljøtilskudd. Dette kan dreie seg om betydelige beløp.  

 

7. TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL 

Gjelder tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, 

svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall. 

Du kan søke digitalt eller laste ned skjema og levere på papir. 

Les om ordningen her: 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - Landbruksdirektoratet 

Ordningen er komplisert og det kan være lurt å ta en prat med kommunen før du søker.  

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://innlandet.nlr.no/vare-tjenester/jordprover-og-gjodslingsplan
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel
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8. KRAV OM 10-ÅRS JORDLEIEAVTALER  

– oppfølging av driveplikta etter jordloven 

 

I henhold til jordloven skal kommunen føre tilsyn med at bestemmelsen om driveplikt i 

jordlovens § 8 overholdes. Folldal kommune intensiverer oppfølging av dette. Vi har tatt en 

gjennomgang av eiendommer som er konsesjonsbehandla de seinere år. Neste nå er å ta en 

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 jordleieavtala 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/selvbetjening/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 denne sida: Tematiske kommunedelplaner (alle enheter) - Hovedportal 

(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.  
 

9. TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 

Søknadsfrist 1. april  
Med forbehold om at vi har midler igjen etter fordeling på prosjekter som har søkt innen 

fristen 1. april, vil søknader som vi mottar etter fristen bli behandlet fortløpende utover året. I 

skrivende stund kan det se ut til at det står igjen noe midler til fordeling på søknader som 

kommer etter søknadsfristen i år.   

 

Formålet med tilskudd til tiltak i beiteområder 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.  

https://www.folldal.kommune.no/tjenester/selvbetjening/skjemaer/
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/planer/tematiske-kommunedelplaner-alle-enheter/
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/planer/tematiske-kommunedelplaner-alle-enheter/
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Enkeltbrukere kan også søke, dersom det 

av naturgitte eller driftsmessige forhold 

ikke ligger til rette for samarbeid. 

Folldal kommune har fått tildelt kr 

200.000,- fra Statsforvalteren i Innlandet, 

til videre fordeling på lokale prosjekter i 

2022. 

 

Tiltaket må ikke igangsettes før søknaden 

er behandlet!  
 

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/ordninger-

for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader 

Anbefaler spesielt å lese avsnittet «før du søker» - der finner 

dere bl.a eksempler på hva det kan søkes tilskudd til. 

 

Her er nettadresse til lokale retningslinjer for 

tilskuddsordningen: (Microsoft Word - Retningslinjer for 

tilskudd til tiltak i beiteomr\345der i Folldal fom 2020 - 

endelig -ny link) 

 

10. RMP – REGIONALT MILJØTILSKUDD – 

Planlegging av vekstsesongen 

Det er lenge til 15. oktober og søknadsfristen for RMP, men grunnlaget for å søke legges 

gjerne nå, i forkant av, og i vekstsesongen. Da er det greit med en oversikt over hvilke tiltak 

som er mest aktuelle å søke på for gardbrukere i Folldal 

 

Tilskudd til drift av seter (mjølkeproduksjon på seter, minst 4 uker) 

 

Tilskudd til seterareal – skjøtsel av kulturhistoriske områder, mer informasjon: Skjøtsel av 

arealer i seterområder | Statsforvalteren i Innlandet 

 

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (strenge vilkår), mer informasjon: Tilskudd til 

husdyrgjødselspredning | Statsforvalteren i Innlandet 

 

Klimarådgivning (nytt i 2021), mere informasjon: Ny ordning for klimarådgiving på 

gårdsbruk | Statsforvalteren i Innlandet 

 

Drift av bratt areal – her ligger det potensiale for at flere i Folldal er berettiget dette tilskuddet 

 

Soner for pollinerende insekter (nytt i 2020), mer informasjon: Tilrettelegging for 

pollinerende insekter | Statsforvalteren i Innlandet 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i5bee102d-1025-426c-b2bb-a53bbd2e4f92/retningslinjer-for-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader-i-folldal-fom-2020-endelig-ny-link.pdf
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i5bee102d-1025-426c-b2bb-a53bbd2e4f92/retningslinjer-for-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader-i-folldal-fom-2020-endelig-ny-link.pdf
https://www.folldal.kommune.no/_f/p1/i5bee102d-1025-426c-b2bb-a53bbd2e4f92/retningslinjer-for-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader-i-folldal-fom-2020-endelig-ny-link.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/skjotsel-av-seterarealer/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/skjotsel-av-seterarealer/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilskudd-til-husdyrgjodselspredning/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilskudd-til-husdyrgjodselspredning/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/klimatiltak-i-landbruket2/ny-ordning-for-klimaradgiving-pa-gardsbruk/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/klimatiltak-i-landbruket2/ny-ordning-for-klimaradgiving-pa-gardsbruk/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilrettelegging-for-pollinerende-insekter/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilrettelegging-for-pollinerende-insekter/
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Ingen jordarbeiding om høsten, dette gjelder kun areal med ettårige vekster. 

 

Vi vil komme tilbake til mer informasjon om RMP når årets veileder er på plass og det 

nærmer seg søknadsfristen 15.oktober. Hvis noen har spørsmål til de forskjellige tiltakene i 

tilskuddsordningen, bare ta kontakt. Legger ved lenke til side hvor du finner veiledningshefte 

RMP 2021 – og det aller meste i den vil også gjelde i 2022. Bakerst i veilederen finnes 

forskriftene til ordningen – veileder og forskrifter må sees i sammenheng Regionalt 

miljøprogram for jordbruket | Statsforvalteren i Innlandet  

11. HØYE KUNSTGJØDSELPRISER - UTNYTTE 

HUSDYRGJØDSLA BEDRE? 

 

Med dagens kostnad på kunstgjødsel tar vi med litt basis om utnyttelse av husdyrgjødsla. 

Sikkert kjent stoff for mange, men likevel viktig.  

 

Nitrogenet i husdyrgjødsla kan gå tapt enten til luft eller ved utvasking i vannet fra nedbør. I 

et normalår i Folldal er nedbøren såpass begrensa at det er tapet til luft som har absolutt størst 

betydning. Mye handler om å redusere tapet av N til luft, dersom du ønsker å erstatte noe av 

kunstgjødsel med god, gammeldags møkk.  

 

Best utnyttelse av nitrogenet i husdyrgjødsla får man ved bruk i åpen åker og rask 

nedmolding. Et tiltak for å spare kunstgjødsel kan være mere åpen åker med grønnfor, forraps 

osv. For de fleste er rask nedmolding enklest å få til med harving rett etter spredning. Pløying 

som nedmolding tar oftest lengre tid.     

 

Når husdyrgjødsla skal spres på etablert eng er det spredning til rett tid og spredemetoden som 

har betydning.  

 

Rett tid:  

-Kjør tidlig om våren eller etter 1. slått før enga har utvikla særlig bladmasse. Det gir dobbel 

gevinst med N tidlig tilgjengelig når veksten starter, og ikke minst mindre risiko for 

sporeproblem og møkkrester i foret som skal høstes.  

-Spredeforhold med aller helst regn, lite vind, kjølig vær senker tapet av N til luft. Varmt vær,  

vind og tørt vær uten nedbør etter spredning øker tapet og er ikke gunstig.  

-Et grep for å oppnå bedre forhold kan være å kjøre ut husdyrgjødsla mot kveld/natt. 

 

Metode:  

-Stor vanninnblanding gir raskere infiltrasjon av husdyrgjødsla ned i jorda og dermed mindre 

tap av N til luft.   

-Utstyr for nedfelling eller nedlegging plasserer husdyrgjødsla slik at tapet til luft blir mindre.    

-Slangespredning gir mulighet for rask spredning når forholda er gode og stor 

vanninnblanding, uten ulemper med jordpakking.   

 

Som kjent – det er mange agronomiske dilemmaer rundt utstyr og metoder for møkk kjøring. 

Leie av entreprenør kan gi mye sparte kostnader med å eie eget utstyr, men gjør det 

vanskeligere å treffe med arbeidet til «rett tid». Stor vanninnblanding er gunstig i forhold til 

tap av N, men gir større mengder som skal spres med fare for mere jordpakking. Tilskudd i 

RMP ordningen vil kunne påvirke hva som er mest lønnsomt. Ingen fasit på hva som er riktig 

– ulike valg gir forskjellige fordeler og ulemper.  

https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
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12. TILSKUDD TIL DRENERING 

Det er mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksareal som tidligere er grøfta. 

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på jord med potensial for økt produksjon, samt å 

redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag. For systematisk 

grøfting, profilering og omgraving utgjør tilskuddet kr 2000,- pr dekar berørt areal. Ved annen 

grøfting, usystematisk grøfting/avskjæringsgrøfting (som er mest vanlig hos oss), gis kr 30,- 

pr løpemeter, begrenset oppad til kr 2000,- pr dekar berørt areal.   

  

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget. 

 

Til søknaden skal du minimum vedlegge kart med grøfteskisse og du må lage en beskrivelse 

av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette (dette gjøres for øvrig inne i søknaden). 

Det kan søkes fortløpende gjennom året, og det søkes elektronisk via altinn.no. Det er 

kommunen som behandler søknaden. Her er link til Landbruksdirektoratets nettside med mer 

informasjon, regelverk og elektronisk søknadsskjema, anbefalt lesning før innlogging til 

skjema: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet 
  
 

 

13. SKOGBRUKETS HJØRNE 

V/Anders Jensen 

 

Kommunene i Nord Østerdal ønsker å 

videreføre følgende lokale 

tilskuddsordninger for skogbruk fra 

tidligere år, men endelige satser blir 

ikke fastsatt før møte i Kontaktutvalget 

for skogbruk uke 14   

  

Følgene tiltak/ skogkulturinvesteringer 

ønskes videreført med offentlig 

tilskudd i 2022  

  

1.Markberedning – 40 % av kostnaden 

eks MVA  

2.Planting/ supplering – 30 % av 

kostnaden eks MVA + klimatilskudd for tettere planting  

3.Ungskogpleie – 40 % av kostnaden eks MVA. (maks tilskudd kr 250 / dekar)  

4.Gjødsling av skogsmark – 50 % av kostnaden eks MVA   

5.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 sendes til kommunen på eget 

standard-skjema eller føres digitalt via siden skogfond.no. Frist for levering av søknad om 

tilskudd til kommunen: 15.11.2022.  Søknad om tilskudd til gjødsling og tettere planting har 

egne frister. Aktuelle skjema finner du på landbruksdirektoratets og kommunens hjemmesider 

sammen med utfyllende informasjon. Ta kontakt for mer informasjon!  
   

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
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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.  

  
 

14. FORTSETTELSE AV GJERDEAKSJONEN - 2022 
 

Vi hadde mye aktivitet med gjerdeaksjonen i 2021. Prosjektet fikk mye omtale i media. Vi har 

fått med oss at imponerende mange tok tak og starta opp med en gang, både med istandsetting 

av gjerder og opprydding av gjerder som ikke lengre har noen funksjon.  

 

I tillegg gjennomførte vi befaringer i en del utvalgte områder med mye beitedyr. Fjellstyret 

har funnet cirka 40 festeeiendommer 

med mangelfulle gjerder innenfor 

statsalmenningen, som har fått eller 

vil få brev fra Statskog. 

Landbrukskontoret har befart 

beiteområder utenfor 

statsalmenningen. Cirka 30 eiere av 

landbrukseiendom har fått brev nå i 

vinter med henstilling om å gjøre 

tiltak i forhold til gjerder med dårlig 

tilstand. Gjerdeplikten mot utmark er 

privatrettslig, og kommunen kan ikke pålegge private grunneiere å utbedre gjerder, men kan 

henstille. De mest alvorlige tilfellene vil eventuelt kunne bli meldt til Mattilsynet. Mattilsynet 

har med hjemmel i dyrevelferdsloven hjemmel til å pålegge utbedring av gjerder som er til 

fare for husdyr eller vilt.   

 

Sommersesongen 2022 kommer landbrukskontoret til å fortsette med befaringer i nye 

områder av tilstanden på gjerder.  

 

Fortsatt vil vi oppfordre til istandsetting av gjerder rundt dyrka mark og eventuelt fjerning av 

gjerder i utmark som ikke lengre har noen funksjon. Gode gjerder er en forutsetning for 

fortsatt utmarksbeiting.  
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ÅPENT MØTE FØR VEKSTSESONGEN - KOSTNADSKRISA  

 

HVA ER RIKTIG GJØDSLING, UTNYTTE 

HUSDYRGJØDSLA OG ANDRE INNSATSVARER BEST 

MULIG 

Vi legger opp til et møte med mye diskusjon og åpent for bidrag fra alle som 

deltar. Ulike driftsopplegg og ulike produksjoner kan ha ulike valg på hva som 

er beste løsningene.   

Tidspunkt: Torsdag 21. April klokka 19.30 

Sted: Grimsbu Turistsenter 

 

Rune Granås, Norsk Landbruksrådgiving, gjødsling med dagens priser på 

kunstgjødsel, hvordan utnytte både kunstgjødsel og husdyrgjødsla best mulig.  

Bjørn Gussgard, landbrukskontoret Folldal kommune, tilskudd regionalt 

miljøprogram, kostnadskrisa på innsatsvarer. 

Bevertning 

 

 

 

Ingen forhåndspåmelding.   

Arrangør: Teknisk, landbruk og utvikling, Folldal kommune 
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ÅPENT MØTE  

TA I BRUK JORDSMONNSKARTLEGGING I FOLLDAL 
 

NIBIO gjennomførte jordsmonnskartlegging av 85% av dyrka areal i Folldal med feltarbeid i 

2021. Nå kommer kartlaget på nett. Vi inviterer til et åpent møte om hvordan kartlegginga 

kan brukes i praksis, med litt ekstra vekt på anvendelsen i forhold til klimatiltak. Eng og 

beitemark har stor andel av plantemassen under jorda, og stor evne til å binde karbon i jord.    

Tidspunkt: Torsdag 9. juni klokka 19.30 

Sted: Grimsbu Turistsenter.  

Siri Svendgård-Stokke, NIBIO: Presentasjon av jordsmonnskartlegginga i Folldal. Ta i bruk 

jordsmonnskartlegginga som verktøy for gardbrukerne.    

Rune Granås, Norsk landbruksrådgiving: Klimakalkulatoren. 

Bjørn Gussgard, Landbrukskontoret i Folldal: Tilskudd til klimarådgiving i Regionalt 

miljøprogram.  

Bevertning. 

Ingen forhåndspåmelding.  

Arrangør: Teknisk, landbruk og utvikling, Folldal kommune  

 

17. LANDBRUKSPERSONELL I FOLLDAL KOMMUNE  

 
 

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.   
 

mailto:bjorn.gussgard@folldal.kommune.no
mailto:anita.tellebon@folldal.kommune.no
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