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Landbruksforvaltningen i Folldal Kommune
Åpningstid Mandag-Fredag kl 09.00 -14.30.
Adresse: 2580 Folldal, Telefon 62 49 10 00, postmottak@folldal.kommune.no
www.folldal.kommune.no
Landbruk i Folldal kommune på nettsida på:

http://www.folldal.kommune.no/3850.3842.Landbruk.html
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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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.

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)
Den som har plan om å få med en søknad på kommende runde pr 1.
februar og ennå ikke har kontaktet oss, må ta kontakt så fort som
overhodet mulig.
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.
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 var det
ingen som fikk maksimalt tilskudd med 1 million, og prosentsatsen ble
jevnt over lavere enn 20%. Hvordan dette vil slå ut i 2017 vil vise seg.
Lån
Innovasjon Norge kan gi lån innenfor 90% av pantesikkerheten på faste eiendommen.

Over Skigard`n januar 2017

Side 2

PRODUKSJONSTILSKUDD PR 01.01.2017 OG
AVLØSERTILSKUDD FOR 2016
Informasjonsmateriellet for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til
avløsing ved ferie og fritid er nå tilgjengelig via nettsida til Landbruksdirektoratet. Klikk på
lenken nedenfor for å hente opp veiledningshefte, rundskriv og annen informasjon:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuellsoknadsomgang.
For søknadsomgangen i januar kan det søkes om husdyrtilskudd, tilskudd til økologiske
husdyr, tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser og avløsertilskudd for dokumenterte
avløserutgifter i 2016. Søknaden leverer du elektronisk via Altinn, alternativt i papirformat til
kommunen. Søknadsfristen er 20. januar 2017, men vi oppfordrer alle til å sette seg inn i
søknaden og søke så tidlig som mulig.
Leverer du søknaden etter den 20. blir tilskuddet redusert med kr.
1.000,- for hver dag etter fristen. Vær derfor ute i god tid - ikke
vent med søknaden til siste liten. Kommunen kan ikke overstyre
dette.
NB! Det er heller ikke lenger uten videre kurant at kommunen
endrer på søknadsdata etter at søknaden er innsendt. Eksempelvis
vil det være slik at om en gardbruker ringer den 23. januar og
sier han har glemt å føre på ei ku, så skal søknaden registreres
som mottatt den 23. januar, noe som innebærer trekk på kr 3 000.
Vær derfor pinlig nøye på at søknaden blir korrekt utfylt.

Hva godkjennes som grunnlag for avløsertilskuddet?
Avløsertilskudd for 2016 kan utbetales på grunnlag av utgifter til:
Utgifter til avløsning der søker har arbeidsgiveransvar
Utgifter til avløsning der avløsertjenesten er kjøpt fra avløserlag
Utgifter til avløsning der avløsertjenesten er kjøpt fra andre foretak
PS! Ved kjøp av avløsertjenester fra andre foretak godkjennes bare person- eller
arbeidskostnader som avløserutgifter, ikke det som er knyttet til bruk av redskaper og
maskiner.
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-ogtjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-kontonummer/
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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 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.
TINE har vært tungt involvert i andre landbruksprosjekt (blant annet prosjektet for Alvdal og
Tynset) som har medført at en del av TINE veilederne har hatt lange ventelister, men det ser
ut som TINE er bedre i gang med mange av bestillingene i Folldal nå.
Mere informasjon om veiledningspakker i landbruksprosjektet finner du her:
http://www.folldal.kommune.no/13613.Landbruksprosjektet-Framtid-i-fjellandbruket.html

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER - SØKNADSFRIST 1. MARS
Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere
innenfor et definert utmarksbeiteområde. Tilskudd til tiltak i beiteområde skal bidra til god
beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområdene.
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. Det kan søkes
tilskudd til både investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i
beiteområdene. Investeringstiltak kan eksempelvis være sperregjerder, ferister, sanketrøer,
saltsteinsautomater, radiobjøller m.m.
Tilskudd kan gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid
der det drives næringsmessig beitedrift.
Tilskudd kan også gis til enkeltforetak som har rett til
produksjonstilskudd hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige
forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Søknadsskjema finnes på kommunens nettside, og utfylt skjema leveres kommunen
innen 1. mars. Informasjon og lenke til skjema finnes på
https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Husdyr/Organisert-beitebruk/
Ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret, dersom dere lurer på noe!
Over Skigard`n januar 2017

Side 4

TIL ALLE BEITELAG – HUSK KORRIGERING I BRØNNØYSUND !
Det er årsmøtetid og i beitelagene skjer det gjerne noe utskifting av medlemmer i styrene. Da
er det viktig at beitelaget sender inn oppdatert informasjon til enhetsregisteret i Brønnøysund.
Om ikke dette blir gjort, kan det bli vanskelig å søke tilskudd til drift av beitelag (organisert
beitebruk).
Beitelagene oppfordres med dette til å oppdatere lagets informasjon i Enhetsregisteret så fort
årsmøtet i laget er avholdt, og senest 3 måneder etter at årsmøtet er gjennomført! Dette gjelder
også at riktig «forretningsadresse» med navn, veinavn og nummer blir lagt inn. Som oftest vil
dette være leder av laget.
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/slik-registrerer-du-endringer-for-lag-eller-forening/

SMIL-MIDLER, TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I
JORDBRUKET
Søknadsfrist 15. mai
Formålet med SMIL-midler er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets
kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes
gjennom vanlig jordbruksdrift. Fylkesmannen tildeler kommunene midler til videre fordeling
på lokale prosjekter.
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 etc)
c) Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
For flere eksempler, utfyllende informasjon, regler og forskrifter, se kommunens nettside
under Tjenestebeskrivelser A-Å og velg SMIL-midler (Folldal)
Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget 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.
Det er skjedd en endring i forskriften om SMIL-midler fra 01.01.2017, slik at flere er
berettiget sammenlignet med siste 2 år. F.eks ser det ut for at den som eier en
landbrukseiendom og leier bort jorda si vil være berettiget SMIL-midler under bestemte
vilkår. Vi vil komme nærmere tilbake til dette når landbruksdirektoratet har utarbeidet nytt
rundskriv om ordningen i løpet av vinter/vår.
Søknadsskjema for SMIL finner du her:
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema
For nærmere opplysninger og veiledning for utarbeidelse av søknad, kontakt
landbrukskontoret.
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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. Dette må dokumenteres!
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 (f.eks trekk i
produksjonstilskudd).

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/Landbrukog-mat/Jordbruk/Jord-og-plantekultur/Nye-krav-fordeg-som-skal-sproyte/

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)
Skjema 08-35.01 for beregning av sykepenger må også 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-
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NYE SØKNADSPROSEDYRER FRA MAI 2017
Søknaden om produksjonstilskudd og avløsertilskudd nå i januar er siste gang du søker
i gammelt system. I overgangsåret 2017 vil det så komme to nye søknadsomganger,
henholdsvis 15.mai og 15.oktober. Utbetaling i forhold til disse to omgangene blir foretatt i
februar 2018. Fra og med 2018 er det lagt opp til to søknadsomganger, som i dag, og fra da av
vil fristene være henholdsvis 15.mars og 15.oktober, mens det blir kun én utbetaling i forhold
til disse to fristene. Denne gjøres i februar året etter.
Les mer om de nye endringene på landbruksdirektoratets nettsider, men vi har limt inn et
oppsett fra deres lenke «Overgangsåret 2017», hvor dere kortfattet finner informasjon om de
nye fristene:
Dato
Hva skjer på disse datoene? Hva kan jeg søke om tilskudd for?
1. januar Telledato for siste registrering i - Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for
2017
gammelt søknadsskjema.
2016
- Husdyrtilskudd
Det er mulig å registrere søknad - Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
om produksjons- og
- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
avløsertilskudd.
- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum
levert til godkjent omsetningsledd i 2016
- Driftstilskudd til melkeproduksjon
20. januar Søknadsfrist gammelt
- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
2017
søknadsskjema
1. mai
Telledato for første registrering i - Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
nytt søknadsskjema.
- Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
2017
- Driftstilskudd til melkeproduksjon
Det er mulig å registrere søknad - Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
om produksjonstilskudd.
- (Registrer dyr som gir grunnlag for
avløsertilskudd)
- (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for
15. mai Søknadsfrist for første
grovfôrareal).
2017
registrering i nytt
søknadsskjema.
Juni 2017 Utbetaling etter søknad pr.
1.1.2017
1.
Telledato for andre registrering i - Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for
2017
oktober nytt søknadsskjema.
2017
Det er mulig å registrere søknad - Husdyrtilskudd
om produksjons- og
- Tilskudd til økologisk areal og husdyr
avløsertilskudd.
- Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
- Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum
levert til godkjent omsetningsledd i 2017
15.
Søknadsfrist for andre
- Areal- og kulturlandskapstilskudd
oktober registrering i nytt
- Tilskudd til dyr på beite
2017
søknadsskjema
- Tilskudd til dyr på utmarksbeite
- Driftstilskudd til melkeproduksjon
- Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
- (Registrer dyr som gir grunnlag for
avløsertilskudd)
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10. januar Frist for å etterregistrere
2018
opplysninger

- (Registrer dyr som gir grunnlag for tilskudd for
grovfôrareal).
- Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31.
desember
- Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite
senere enn 15. oktober
- Livdyr (gris, kylling og kalkun) som er solgt
mellom 15. oktober og 31. desember
- Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt
poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom
15. oktober og 31. desember.

Februar
2018

Utbetaling etter søknad pr. 1.5
og 1.10 2017

Vi på landbrukskontoret er spente på innføringen av det nye systemet, og ber dere ta kontakt
når dere har spørsmål, eller støter på problemer. Vi skal hjelpe så godt vi kan. LYKKE TIL!

SKOGBRUK OG UTMARK
Lokale tilskudd skogkultur 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. 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
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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 medfører 25 års vedlikeholdsplikt, og det
stilles krav til teknisk byggestandard.
Generelt om tilskudd
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.
Vilt og trafikk
Vinteren er høytid for viltpåkjørsler. Med store snømengder trekker viltet ned i dalbotnen og i
ofte i nærheten av veg. Gjennom viltåret 2015/16 ble til sammen 17 rådyr, elg og hjort påkjørt
på veg i Folldal. Av disse ble 9 avlivet eller døde momentant i sammenstøtet.
Dersom du er uheldig og kjører på vilt
kontakter du politiet på tlf. 02800 omgående
og melder fra om påkjørselen. Politiet setter deg
videre til lokal fallviltgruppe som rykker ut og avliver
dyret, eventuelt foretar ettersøk. Fallviltgruppa vil også
rydde på ulykkesstedet. Husk å merke påkjørselssted
tydelig, f.eks med viltbånd eller refleksvest på et tre langs
veien!
Lagring av rundballer i nærheten av veg tiltrekker seg hjortevilt. Vi oppfordrer brukere til å
flytte lager av rundball til steder som er lenger unna vegen. Det er dessuten funnet flere
påkjørte hjortevilt med rundballnett i vomma. Dersom rundballen ikke vil bli brukt til
husdyrfôr og vilt har gnagd hull i plasten bør plast og nett fjernes slik at viltet ikke spiser
dette.
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..). 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.
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SPRÅKTRENINGSPLASSER FLYKTNINGER
Er det noen gardbrukere som har lyst til å gjøre en innsats for flyktningene i Folldal? Har du
lyst til å lære å kjenne mennesker som kommer fra andre kulturer? Flyktningetjenesten er ute
etter språktreningsplasser (hele året) og arbeidstrening om sommeren. Noen av flyktningene
som er i Folldal nå er interessert i landbruk, men ingen av dem har praktisk erfaring med
landbruket vi har i Folldal og i Norge. Noen av dem har førerkort, men så langt er det bare en
som har egen bil.
Betingelsene som gjelder:
Språktreningsplass: Er aktuelt gjennom vinteren, en dag pr uke. Husdyrstell kan absolutt være
aktuelt. Når det mangler egen bil kan buss være aktuelt transportmiddel dersom noen bor
langs bussrute som vil kunne passe. Verten får ingen godtgjørelse for å tilby
språktreningsplass men det skal heller ikke utbetales lønn. Flyktningene har sin
introduksjonsstønad. Det er forventa at verten skal involvere seg i opplæring av personen som
er på utplassering.
Arbeid om sommeren: om sommeren er målsetting 4-5 ukers utplassering i arbeidslivet, for
eksempel på gard. Alt forefallende arbeid kan være aktuelt som gjerding, maling – i tillegg til
husdyrstell og eventuelt traktorkjøring dersom førerkort foreligger. Transport til og fra vil
kunne være med buss i den grad dette er mulig, eventuelt vil for arbeid om sommeren også
kunne være aktuelt at verten henter og bringer. Også her gjelder at verten ikke får noen
godtgjørelse, men at det heller ikke skal utbetales lønn. Flyktningene har introduksjonsstønad.
Kan dette være av interesse: Ta kontakt med jordbrukssjef Bjørn Gussgard eller
flyktningekonsulent Kristin Alstad.

Landbruksprosjektet: Framtid i Fjellandbruket!
Bakgrunn: Løsdriftskravet gjelder fra 2034 for gamle bygninger, fra dags dato for utvidelser
og nybygg. Det er høye byggekostnader. Det har også blitt en situasjon med høye kvotepriser
for både kjøp og leie av kvote.

STRATEGIER I MJØLKE- OG KJØTTPRODUKSJON PÅ STORFE
Grimsbu Turistsenter: Tirsdag 7. februar klokka 19.30.
Program:
Norsk landbruksrådgiving v/Per Olav Skjølberg, Øivind Schiager. Ombygging til løsdrift,
kostnadseffektive løsninger, finnes alternativer til de mest kostnadskrevende byggeprosjekta.
TINE v/Kristoffer Skjøstad. Kan kjøttproduksjon på storfe (ammeku eller framfòring av kalv)
utnytte ledig kapasitet i mjølkeproduksjonsfjøs. Hva er økonomien i det?
Arrangør: Folldal kommune/landbruksprosjektet. Deltakelse er gratis.
Påmelding til servicekontoret 62491000 eller postmottak@folldal.kommune.no innen torsdag
2. februar.
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GROVFÒRSEMINAR
TORSDAG 16. FEBRUAR.
PÅMELDING INNEN 10. februar 2017
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VIKTIGE SØKNADSFRISTER 2017 TILSKUDDS- OG
FINANSIERINGSORDNINGER FOR LANDBRUKET I FOLLDAL

NB-Husk omlegging frister produksjonstilskudd i 2017. Husk også å være ute i god tid
når du skal søke på nett – nettet kan være nede dersom du satser alt på å sende
søknaden siste kvelden.

15. januar

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader
(Fristen gjelder inn til Fylkesmannen)

20. januar

Produksjonstilskudd i jordbruket mv og tilskudd til avløsning ferie og fritid
foregående år (2016)

1. februar

Frist nr 1 BU-midler tradisjonelt landbruk (Fristen gjelder kommunens
videresending av søknad til Innovasjon Norge)

1. mars

Tilskudd til tiltak i beiteområder.

15. mai
15. mai

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

Mai/juni

Erstatningsberettigede overvintringsskader på eng meldes før pløying.

1. september Frist nr 2 BU-midler tradisjonelt landbruk (Fristen gjelder kommunens
videresending av søknad til Innovasjon Norge)
1. oktober

Generelle miljøtiltak (RMP) – bl.a tilskudd til mjølkeproduksjon på setra,
tilskudd til areal i seterområder, tilskudd til endra jordarbeid, tilskudd til
spredning av husdyrgjødsel.

15. oktober
20. oktober

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ferie og fritid for
2017.
Tilskudd til drift av beitelag.

31. oktober

Erstatning for omfattende avlingsskader.

1. november Erstatning rovdyrskade - sendes Fylkesmannen, miljøvernavdelinga.
10. januar-18 Frist for å etterregistrere opplysninger på søknaden produksjonstilskudd pr 15.
oktober. Kan etterregistrere avløserutgifter påløpt etter 1. oktober og dyr funnet
igjen på utmarksbeite etter 1. oktober.
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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 er 3
måneder fra siste dag som gir rett til tilskudd.
• Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, inkl.
erstatning for 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
Løpende saksbehandling, ingen søknadsfrist:
• Tilskudd til nydyrking, kommunalt tilskudd i Folldal.
• Tilskudd til drenering av jordbruksjord.
• Innovasjon Norge: BU-tilskudd til nye næringer/bygdenæringer. Finansiering gis i
form av etablerstipend, bedriftsutviklingstilskudd, tilskudd til investeringer lån til
fysiske investeringer.
• Innovasjon Norge: Lån til landbruksformål – både tradisjonelt landbruk og
bygdenæringer.
• Innovasjon Norge: Verdiskapningsprogrammet mat / bioenergi / tre.
• Fylkesmannen: BU-tilskudd til tilretteleggende fellestiltak.
• TPO – tidligpensjon for jordbrukere.
For kjøp og salg av mjølkekvoter, vises det til informasjon på nettsidene til
Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-ogmarked/melk/melkekvoter
********
Kommunal landbruksforvaltning v/enhet for Teknisk Landbruk og Utvikling kan gi nærmere
informasjon om de muligheter som finnes for de ulike ordningene.
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.
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