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Covid- 19 og timeavtaler 
På grunn av covid-19, må du bestille time på landbrukskontoret på forhånd for hjelp og rettledning i forbindelse med 

søknad om produksjonstilskott og andre søknader/henvendelser. For smittesporing er det viktig at alle henvender seg i 

ekspedisjonen ved besøk for registrering. 

Ring, gjerne flere dager i forveien, for å avtale tid. Da er det enklere å yte service til alle som ønsker bistand. Ikke forvent 

at vi kan ta mot besøk "på sparket". 

Vi gjør oppmerksom på at vi også kan veilede over telefon. Vi er tilgjengelige på telefon mellom kl 9-14, så fremt vi ikke er 

opptatt med annen veiledning. Ring sentralbordet i Lesja kommune på 61 24 41 00. Da kan den som ekspederer 

sentralbordet sette deg over til en ledig saksbehandler. 

Alle bes vise respekt og følge smittevernrådene fra FHI. Hvis du har tegn på symptomer -> IKKE KOM PÅ 

KOMMUNEHUSET! 

 

Produksjonstilskudd del 1 
15. mars kl. 23.59 er frist for å søke produksjonstilskudd del 1! Du finner link til innlogging her. Du kan levere søknaden 

inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs fram til og med 29.mars, men tilskuddsutbetalingen blir redusert med 1.000 kr for 

hver dag fristen er overskredet. Der det er innsendt søknad innen fristen er det mulig å endre søknadsdata til 29. mars. 

I søknad om produksjonstilskudd del 1 er det bare opplysninger om dyretall som skal inn. 

Søknaden del 1 legger grunnlag for: 

• Halve husdyrtilskudd (unntatt sau, ammegeit og bikuber) og driftstilskudd mjølk /kjøtt 2021 

• Hele husdyrtilskudd for sau og ammegeit (alle levende dyr per 01.03) 

• Halve avløsertilskudd (unntatt sau og ammegeit) 

• Heile avløsertilskudd for sau og ammegeit 

• Halve tilskott for økologisk husdyrproduksjon  

 

Dyretall i foretaket per 1. mars legger også grunnlag for grovfôrareal som det søkes om i høst, når del 2 av søknaden leveres.  

 

Vi oppfordrer alle til å fylle inn og sende søknaden i god tid før fristen, slik at de har en margin på tida om det skulle oppstå 

problem. Vi har ikke mulighet til å levere søknad for dere når fristen er gått ut.  

Når du har klikka på «Send søknad» får du opp et vindu med bekrefting på innsendt søknad. Det blir samtidig sendt 

bekrefting på innsendt søknad til foretaket sin Altinninnboks. Vi tilrår å sjekke at kvittering er mottatt etter at søknaden 

er sendt inn (vær obs på at det kan ta noe tid før kvitteringa blir tilgjengelig i Altinn). Dersom du ikke mottar kvittering på 

innsendt søknad i Altinn, må du kontrollere om du faktisk har sendt inn søknaden og eventuelt kontakte kommunen for 

hjelp. For å få tilgang på kvitteringa må du velge riktig aktør, altså foretaket du har sendt inn søknad for, ikke deg som 

privatperson.  

Det fins mye informasjon og hjelp å hente på landbruksdirektoratets nettside. 

Vi kan veilede både over telefon og på kontoret. Husk å avtale besøk om du ønsker å ta turen innom. (ta med bankbrikke 

hvis du bruker det) ☺ 

 

Kommunalt tilskudd til landbruksformål (Lesja) 
I Lesja kommune er retningslinjene for tilskudd til landbruksformål de samme som i fjor. Se info på Lesja kommune sin 

hjemmeside. Søknader kan fremmes fortløpende og de behandles deretter.   

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.lesja.kommune.no/tenester/landbruk-og-naringsutvikling/tilskottsordningar-landbruk/kommunalt-tilskott-til-landbruksformal/
https://www.lesja.kommune.no/tenester/landbruk-og-naringsutvikling/tilskottsordningar-landbruk/kommunalt-tilskott-til-landbruksformal/
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Gjødslingsplanlegging 
Planlegg gjødslinga nå! 

Landbrukskontoret kontrollerte gjødslingsplaner i forbindelse med produksjonstilskudd i 2020. Vi ser at det er behov for 

en påminnelse om at alle som søker på produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd skal ha årlig gjødslingsplan for alt 

jordbruksareal som foretaket disponerer som er utarbeidet FØR vekstsesongen starter.  

Sjekk at jordprøvene ikke er for gamle (de skal tas hvert 4.-8. år), og sørg for å sette opp en gjødslingsplan som oppfyller 

kravene i forskrift om gjødslingsplanlegging. Bruk gjerne Norsk landbruksrådgivning for å få gjødslingsplan.  

Dersom du har et gjødsellager som har for liten kapasitet, oppfordrer vi til å enten anskaffe ekstern gjødselkum, leie en 

tom kjeller, eller hør om noen aktive gårdbrukere har ledig kapasitet i sitt lager.  

 

SMIL-midler 
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. Det kan søkes om alt fra 

rydding av beite, restaurering av gamle bygninger erosjons/avrenningstiltak knytt til jordbruket mm. Det kan også 

søkes om tilretteleggings- og planleggingstiltak. Foretak eller personer som disponerer en landbrukseiendom kan søke 

tilskudd. Det stilles ikke lenger krav om at søker må være produksjonstilskuddsberettiget. Søknader om SMIL-midler 

må leveres elektronisk. Det er normalt 2 søknadsomganger for SMIL-midler i Lesja og Dovre (vår og høst). Ved 

knapphet på midler blir det kun gjennomført 1 søknadsomgang.  

 

Slik søker du SMIL-midler:  

• Lenke til startside for søknad.  

• Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende  

• Velg landbruksforetaket ditt som Aktør eller annen aktuell aktør 

• Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk)  

• Søknaden sendes automatisk til riktig kommune  

Søknadsfristen for våren 2021 er 15. april. 

 

IBU–midler/Innovasjon Norge 
Det har i 2021 vært unormalt stor pågang på investeringsmidler. Vi har nå fått muntlig beskjed fra Innovasjon Norge 

om at det er omsøkt dobbelt så mye i tilskudd som det er midler til. De fleste søknadene gjelder ombygging til løsdrift. 

Ombygging til løsdrift ligger i den førsteprioriterte gruppen. Mye av tilskuddsmidlene vil nok derfor gå til denne 

gruppen i år.  

For de av dere som har planer om å søke investeringsmidler til tradisjonelt landbruk så anbefaler vi å bruke året til å 

forberede en søknad slik at den ligger klar til innsending rett over nyttår. Vi har ikke fått noen signal om at Innovasjon 

Norge skal gå bort ifra "førstemann til mølla-prinsippet". Det er derfor grunn til å tro at denne trenden fortsetter.  

Tilskudd til tilleggsnæring har normalt vart lengre enn tilskudd til tradisjonelt landbruk. Med bakgrunn i den store 

pågangen på investeringsmidler til tradisjonelt landbruk så anbefaler vi de som vurderer å søke tilskudd til 

tilleggsnæring å få levert søknad til Innovasjon Norge snarest.    

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
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Gårdskart og seterarealer 
I Dovre har setrene i lengre tid vært tilknyttet landbrukseiendommen i landbruksregisteret. I Lesja er seterarealene i 

statskog nå oppmålt, og vi har lagt disse til hver enkel landbrukseiendom. Dette vil føre til at lesjingene til høsten ikke 

skal søke på areal hos statskog, men får mer areal (så lenge du har jord som er klassifisert som jordbruksjord på setra) 

på landbrukseiendommen.  

Vi oppfordrer alle til å bli kjent med gårdskartet og hva som fins der. Du får ikke til å gjøre noe skade ved å utforske...... 

https://gardskart.nibio.no/search  

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord 
Det er mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Dette kan dreie seg om graving av grøfter og profilering. 

Satsene er 30 kroner per løpemeter grøft og 2.000 kroner per dekar til profilering og systematisk grøfting. Både eier og 

leietager av landbruksjord kan søke. Søknader behandles fortløpende så langt det er igjen ubrukte midler. Vi tilrår at søker 

har avklart tiltaket med andre som kan bli berørt av inngrep. Søknader om tilskudd til drenering av jordbruksjord kan 

leveres elektronisk: 

Slik gjør du for å sende inn søknad: 

• Lenke til startside for søknad 

• Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til 

drenering som privatperson 

• Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk) 

• Søknaden sendes automatisk til riktig kommune 

Søknadene behandles fortløpende, ingen søknadsfrist. 

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder 
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 investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark samt tidsavgrensede 

planleggings- og tilretteleggingsprosjekt. Tilskuddsordningen er regulert ved forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder. 

Søknader kan kun sendes fra beitelag og beitesamlag. Søknadene behandles av landbrukskontoret. 

Lenke til informasjon og søknadsskjema. 

Søknadsfrist: 15. april 2021. 

 

Info om nedfalte telefonkabler 
Noen ganger faller telefonkabler ned fra stolper, spesielt når det er mye snø og trær faller over kablene. Slike kabler er til 

fare for dyr, da de kan sette seg fast der. Vi har sett eksempler på elg med gevir surret fast i telefonkabel. 

Det er Telenor som har ansvaret for å få utbedret eller fjernet disse kablene, men de er avhengige av beskjed om hvor det 

er løse/ nedfalte kabler. Vi oppfordrer alle som oppdager løse/ nedfalte telefonkabler til å gi beskjed på tlf. 91509000, 

eller skriftlig på nettsiden telenor.no: Meld skade på Telenors kabelnett 

https://gardskart.nibio.no/search
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1kzHDl-0002hb-5x&i=57e1b682&c=-Z-c560EXAoZ5QtIAL4sFBwPKasaKJAw3jKCeQ0vCr2ACfHOVI-4v5avbVQl52xPrHPTbno89rMdvNf1wdtJczx8DexmN3nRhuSrv6sUwAJ6_j-oQGqNAR0iCaDuNsefGqepfFEssvUgaxWV8dlcBWCARGxtVqOPTB3sOleRgASzx6uZIpIEcF48xVKXPXNQEQy9ULbJ_F7LNO75BnRbpvXDggHrfgqzsuMkEN_ainkSKLcaJn02B64BNKt8xOAa0xokyQSuKXlkAX7FybWrkIQgmq6NTXg0rvWF2UXnxluWM4bAK50kZzTMnIbfFGS3uREX8eTi_mR92aNZxrnqOg7NCj1iVUUcgRHVL03lHjF_OpcjfdcQ19HxJpjWgu58zKUTXLqWmgPzZGhR_SEb3iBfL-K9U_ARCjTHIT0ls7MfyLp2Gt99CL2-Xk0U0ak6bvfI9JV53I7F66oskoPnNgSexR2HjMP8Qkhb3sLGUT3Gxxm0snDOlMrsvmjiuykMm-1YaPWbLcm_5B3JOVDCsFYjZOb6rOLZaNVseNPTtpd8DQnjkbTAVgbcE6oOoCHofgnN7aNIk68zb0d0b00zFiMgznHMch2pciKrtYIGRtZP9ePliFrlJH5bdkE7-J4lX1CFPzBbO6_0lrqKhJ3yQTB2kI-78sn10j84AKukVB5z0kgzAdy5FbUQDhJCQ-HfmyF2olNMfFT0EOtvs4WMK0cUVkN4Jgi2beImdoos7gSundz_YHcoUKOv6NLC6Hs_ef_SH9nwgx-5-X8XwC6Zc44oUSy2R0iE2f5Di2YzX-0
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Skogbruksplan – refusjon fra skogfond 
Alle som har fått utarbeidet ny skogbruksplan på sin eiendom har mulighet til å få refundert hele eller deler av utgiften til 

denne med skogfondsmidler, avhengig av innestående på skogfond. Alle har mottatt tilskudd og dette beløpet står inne på 

eiendommens skogfondskonto. For å utnytte skattefordelen på tilskuddsbeløpet må det anmodes om utbetaling på dette 

året. Anmodning/søknad om refusjon kan gjøres på 2 måter: 

1. Logg inn på skogfond.no med bankid og send refusjonskravet til kommunen (anbefales)  

eller 

2. send kopi av faktura med underskrift og anmodning om utbetaling av beløp 

Husk å oppdatere riktig bankkontonummer på skogfond når dere logger på elektronisk. Påfør riktig bankkontonummer 

ved levering av papirsøknad(kopi av faktura). 

 

Skog- og landbruksveger – kjøving 
I vinter har det vært en del utfordringer med til dels omfattende kjøving flere steder enn det vi har vært vant med de siste 

årene. Derfor er det allerede nå viktig å få en oversikt over alle landbruksrelaterte veier; og særlig skogsveger hvor det kan 

være attkjøving av stikkrenner, kulverter og grøfter. Ansvarlig tilsynsmann/grunneier bør følge med utover og om 

nødvendig utføre aktuelle tiltak for å hindre skade i vårløsningen. Det er særlig viktig å holde alle stikkrenner åpne. Tette 

stikkrenner kan føre til omfattende erosjonsskader. Det er ikke alltid gitt at dette kan dekkes av forsikring eller naturskade. 

Det sikreste er å være føre-var.  

Ved behov har skogbruket i Lesja og Dovre til utleie utstyr for tining av stikkrenner. 

 

NMSK-tilskudd skogbruk 
Tilskudd til natur- og miljøtiltak i skogbruket(NMSK) er foreløpig ikke klart. Nærmere info om tiltak, satser, frister og 

regelverk vil bli bekjentgjort i løpet av våren på kommunal hjemmeside og nytt infoskriv 

 

Info om avfallshandtering 
Arnstein Belle samler inn både metall og plast: 

• Innsamling av jern og metall, herunder biler/campingvogner med og uten vrakpant, maskiner og landbruksutstyr. 

Hentes kostnadsfritt. 

• Innsamling av landbruksplastikk: Belle henter sortert rundballfolie, solfangerfolie, plansilofolie, PP-sekk og 

rundballnett.  

"Vår bedrift er en av tilsammen 100 godkjente innsamler i Grønt punkt Norge-systemet. Det er for tiden noe utfordring i 

plastmarkedet, men så lenge det er kapasitet hos vår materialgjenvinner, henter vi kostnadsfritt."  

For mer info: https://www.grontpunkt.no/ 

Ta kontakt med Arnstein Belle: tlf: 416 85 012, mail arnstein.belle@gmail.com  

Landbrukskontoret minner for øvrig om at det ikke skal bli plassert/levert jernavfall på de gamle hentepunktene.  

Alt av avfall kan også leveres på miljøstasjonene (Bjorli og Jora): Info om åpningstider m.m.  

 

https://www.grontpunkt.no/
mailto:arnstein.belle@gmail.com
https://ngr.no/
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Plastaksjon 
Hold Innlandet Rent er etablert som egen organisasjon. De har søkt Miljødirektoratet om midler, og de har fått med 

seg mange flere aktører på laget. Både interesseorganisasjoner og forvaltning støtter denne beslutningen.  

Landbruksplast er igjen satt på agendaen, og i 2021 vil landbruksplast og villfyllinger være viktige fokusområder 

sammen med alt annet avfall på avveie som fortsatt har sterkt fokus. Prosjektet bygger på erfaringer fra pilotåret 

2018, samt 2019- og 2020-aksjonene. Det er lagt opp til en frivillig dugnad der annet avfall på avveie er fokus og en 

mer målrettet opprydding av villfyllinger og landbruksplast, utført av profesjonelle. En mer detaljert beskrivelse av 

prosjektet i 2021 kan fås av Hold Innlandet Rent v/prosjektleder Camilla Tysland Lillehagen eller koordinator 

Johannes Wahl Gran. 

 

Torv 
Vi minner om at uttak av taktorv fra dyrket mark et søknadspliktig tiltak som skal avgjøres i kommunen. Sakene behandles 

fortløpende. Ta kontakt med oss hvis du har planer om å søke. 

 

Velferdsordninger  
Vi minner om at det finnes gode ordninger for gårdbrukere og partnere som deltar i drift ved sykdom/skade, sjukt barn, 

svangerskap og fødsel. Ordninga skal dekke utgifter til avløsning. I tillegg finnes det tidligpensjonsordning som forvaltes av 

statsforvalteren i Innlandet. Du finner informasjon om tidligpensjon her og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel her. 

Ta kontakt hvis du lurer på noe. Bruk gjerne avløserlaget for søknadshjelp.  

Lesja avløserlag administrerer landbruksvikar. Ta kontakt på tlf. 477 07 518.  

 

Om søknadspliktige tiltak 
Vi ønsker å minne om at søknadspliktige tiltak kan ikke igangsettes før det er gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven 

og/eller annet lovverk som f.eks. jordloven. Hvis tiltaket skal skje på jordbruksjord eller dyrkbar jord, skal saken behandles 

som omdisponering etter jordloven. Vi er også pliktige til å foreta en vurdering om det finnes noen alternative plasseringer 

på eiendommen hvis det er planer om å bygge på dyrkajord. Henviser igjen til at dere bruker gårdskartet, der får dere 

informasjon om hva arealet er klassifisert som. 

Alt grunnarbeid må vente til dere har fått svar på søknadene. 

 

Skrantesyke – Chronic wasting disease 
I 2016 ble denne alvorlige dyresykdommen for første gang påvist hos villrein og elg i Noreg, og i 2017 ble den og påvist hos 

hjort.  

For handtering av sykdommen er det gjort ulovlig å fôre eller legge til rette for at hjortevilt kan beite på fôr eller fôrrester.  

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd%20til%20tidligpensjon?resultId=0.0&searchQuery=tidlingpensjon
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel?resultId=0.0&searchQuery=sykdom
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Nedkjemping av fremmedplante – Blåleddved 
Lesja kommune utvider nedkjemping av fremmedplanten Blåleddved (busk fra Sibir) i 2021. 

Lesja kommune ønsker å bruke lokal arbeidskraft og leie inn sprøytepersonell for nedkjempinga med punktsprøyting 

(ryggsprøyte). Er det noe for deg? Ta kontakt med plan- og miljørådgiver; sigurd.alme@lesja.kommune.no.  

Har du kjennskap til lokalisering av fremmedplanter kan du registrere den på artsobservasjoner.no, eller melde i fra til plan- 

og miljørådgiver sigurd.alme@lesja.kommune.no.  

 

Kommunedelplan for naturmangfold i 2021 
Kommunedelplan for naturmangfold skal gi rammer for å ivareta naturmangfoldet i kommunen. Planen vil styrke 

kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative avgjørelser i kommunen, skape forutsigbarhet for forvaltninga, 

grunneier, utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfold som en ressurs for kommunen.   

Planprogrammet er ute på høring til 06.04.21, ligger på Lesja kommune si hjemmeeside under høringer.  

Planprogrammet skildrer formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, planprosessen og opplegg for medvirkning. 

 

Sesongarbeidskraft i landbruket 
Statsforvalteren i Innlandet har publisert en sak på nettsida si om utfordringer med sesongarbeidskraft i landbruket i 2021. 

Les nettsaken HER.  

Utfordingar med sesongarbeidskraft var også tema i infoskriv fra nr. 1/2021 frå statsforvalteren mandag 22. februar. 

Infoskrivene til statsforvalteren finnes på denne nettsiden. 

 

Aktuelle frister/datoer 
Søknadsfrist produksjonstilskudd, del 1     15. mars 2021 

Søknadsfrist SMIL       15. april 2021 

Tilskudd til tiltak i beiteområder      15. april 2021 

Søknadsfrist tilskudd til tiltak i beiteområder    15. april 2021 

Søknadsfrist midler kommunalt kraftfond (Lesja)    Fortløpende 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord     Fortløpende 

Nye roller 
Landbrukskontoret har fått ny leder, Kari Anette Austvik. Hun har fra 1. februar fagansvar, personalansvar og økonomiansvar 

i landbruksavdelingen. Vi ønsker henne lykke til! 

 

 

 

 

 

 

mailto:sigurd.alme@lesja.kommune.no
mailto:sigurd.alme@lesja.kommune.no
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lFGnI-0000cf-5L&i=57e1b682&c=1LMq6xjse0pHBPqePiTMCi2g21d2GvjH9m6r3Lu0Le6Uk3TX7nbcEulsddxpymuH3SOuxNdTMm0imflmW0X8-HgUdOZDZDouw0rDI90Scxndl66rUek6cMmQCz1fLl-mz_QO7maNGQas0q39B7eQj4C17KjgcbQVlMV2mxm4G3TYTiWlZBwzZPpQeTJuEyAFHw8ZOInhZ3zTd3IC15moFFZLO48-UsskwD3Hp2QJBbW2cNDfjk_lp8wVslaUU9B31t52LXbY4nvtCKqbbeOXM2LrSUMFiRTRGryMh3v5nXVXjWWJVU9roYQKaEBT4zQJpYFMq_c50QxTX7qotbJZdu9tr6QYaWBaSucLTRN5dUjgflF2aqS1BWAzHjRlfR66WQ5XGKvKIV0Eg6c-COiRhQ
https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/landbruk-og-mat/landbruk-og-mat---nyheter/2020/03/informasjon-til-lokal-landbruksforvaltning/
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Staben ved landbrukskontoret 
Navn Tittel Epostadresse Telefon 

Kari Anette Austvik Landbrukssjef kari.anette.austvik@lesja.kommune.no 941 37 135 

Harald Aulie Landbruksrådgiver harald.aulie@lesja.kommune.no 911 35 419 

Martin Vorkinn Landbrukskonsulent martin.vorkinn@lesja.kommune.no 900 95 301 

Mats Heidsve Landbruksrådgiver mats.heidsve@lesja.kommune.no 917 11 475 

Kim Berget (mandag 

og torsdag) 

Skogbrukskonsulent kim.berget@lesja.kommune.no 951 89 558 

Gunhild Fløttum 

(permisjon) 

Landbruksrådgiver   

Vikar for Gunhild   469 50 339 

 

Mulighet for å hente infoskriv på kommunehusene 
Vi vet det er flere som savner tiden der dere fikk tilsendt infoskrivene i posten. Dette har vi ikke mulighet til lengre. Men 

for de som ikke har skriver og ønsker papirutgave, legger vi ut infoskrivene i ekspedisjonene på kommunehuset på Lesja og 

på kommunehuset i Dovre. Da kan dere hente eksemplar der. 
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