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Søknad om produksjonstilskot 2019, del 1
Absolutt frist for å søkje om produksjonstilskot del 1 er 15. mars! Dersom det ikkje er registrert
søknad i Altinn ved utgangen av den 15. mars, vil det ikkje være mogleg å søkje seinare på del 1. For
alle dykk som leverer søknad innan fristen, er det mogleg å endre søknadsdata fram til og med 29.
mars.
Søknadens del 1 legg grunnlag for:






Halve husdyrtilskot (unntatt sau, ammegeit og bikubar) og driftstilskot mjølk/kjøtt 2019
Heile husdyrtilskot for sau og ammegeit (alle levende dyr per 01.03)
Halve avløysartilskot (unntatt sau og ammegeit)
Heile avløysartilskot for sau og ammegeit
Halve tilskot til økologisk husdyrproduksjon

Dyretal føretaket har pr. 1. mars legg også grunnlag for grovfôrareal som det søkjast om i haust, når
del 2 av søknaden leverast.
Vi oppmodar alle til å fylle inn og sende søknaden i god tid før fristen. Vi har ikkje lengre moglegheit
til å levere søknad for dykk når fristen er gått ut.
Søknad 2019, del 2 har absolutt søknadsfrist 15. oktober. Da skal det søkjast om tilskot til m.a.
husdyr, areal, beite, utmarksbeite og avløysing til ferie og fritid.
Det fins mykje informasjon og hjelp å hente på rettleiaren som er utforma av landbruksdirektoratet.
Kom innom eller ring om dykk treng hjelp til å søkje! 

SMIL
SMIL-midler kan gå til tiltak som skal ivareta miljø og kulturlandskapsverdier i jordbruket. Det kan
søkes om alt fra restaurering av gamle bygninger, rydding av beite og tiltak for redusert erosjon og
avrenning fra jordbruket. Nå kan du levere SMIL-søknaden din elektronisk:
Slik gjør du for å sende inn søknad:
 Gå til siden www.altinn.no på internett
 Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
 Velg landbruksforetaket ditt som Aktør.
 Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis
obligatorisk)
 Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i
 Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på
www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt
For å få en oversikt over alle søknader før vi starter behandlingen har vi satt søknadsfristen til
15. april 2019
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Drenering
Det er nå mogleg å søkje om tilskot til drenering av jordbruksjord. Dette kan dreie seg om graving av
grøftar og profilering. Satsane er no 30 kroner per løpemeter grøft og 2.000 kroner per dekar til
profilering og systematisk grøfting. Både eigar og leigetakar av landbruksjord kan søkje. Etter
søknadsfristen behandles søknadar fortløpande viss det er att ubrukte midlar. Vi tilrår at søkjar har
avklart tiltaket med andre som kan bli berørt av inngrep. Nå kan du levere din søknad om
dreneringstilskot elektronisk:
Slik gjør du for å sende inn søknad:
 Gå til siden www.altinn.no på internett
 Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
 Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du
søker om tilskudd til drenering som privatperson
 Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til drenering i jordbruket
 Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis
obligatorisk)
 Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i
 Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på
www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt
Søknadsfrist: 15. april 2019

Tilskott til ny-planting og suppleringsplanting
Det blir ei enklare og betre tilskottsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Tilskott
ved ny-planting vidareførast med 80% tilskott på inntil 50 plantar per dekar utover fastsatt bonitetsavhengig minimumstal.
Tilskottsordninga har som mål å auke talet av skogplanter ved forynging av eksisterande skogareal.
Tilskott til tettare planting skal gjennom optimal utnytting av produksjonsevna bidra til auka binding
av CO2, og er i rapporten Klimakur 2020 framheva som eit tiltak som på lang sikt gjev auka CO2fangst.
Søknad om tilskott registrerast digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeigarar har tilgang til
via Landbruksdirektoratet si heimeside. Søknad skal registrerast så snart som mogleg etter at tiltaket
er avslutta og faktura er motteke.
Som eit alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskott leverast på papir til skogbruksetaten i
kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det leverast kopi av faktura og
eit kart som syner kor tiltaket er gjennomført.
Frist for å levere søknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for
haustplanting.
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Skogbruksplan
Utarbeiding av nye skogbruksplanar i Lesja og Dovre fortset for fullt. Takstselskapet arbeider per dags
dato med fototakst, det vil seie tolking av bilde- og laserdata, og produksjon av kart. Dette arbeidet
vil vare heilt fram til våren.
Skogeigarar med tilgang til Allma kan allereie nå nyttiggjera seg foreløpige skogbruksplandata og
bruken av desse i Allma Eiendom. (Gjeld berre dei eigedommane som er ferdig fototaksert)
Leveranse av foreløpige planar og analogt høyringskart vil bli utsendt til skogeigar etter avslutta
markarbeid i sumar.
Levering av ferdig planprodukt vil skje etter skissert plan , det vil seie fortløpande etter 1.november
2019.

Torvuttak
Viss du ynskjer å ta ut torv frå dyrka mark til sal krevst det søknad til kommunen. Søknadar som er
levert til kommunen før 1. april blir prioritert. Etter 1. april blir søknadar behandla fortløpande til
det er søkt om inntil 100 dekar i kvar av kommunane.

IBU-midler
Nå er ikke lengre søknadsfrister for å søke IBU-tilskudd. Dersom du har byggeplaner anbefaler vi at
du kommer i gang med prosessen så snart som mulig. Ta kontakt med oss uansett hvor langt du har
kommet med planene, så gir vi veiledning for veien videre og hva som trengs for søknaden.

Kommunalt tilskott til landbruksformål i Lesja
Frå 2019 blir det kommunale landbrukstilskottet og andre næringstilskott sett under eitt, og 2 mill
kroner skal fordelast mellom alle næringsdrivande. Retningslinene for det kommunale
landbrukstilskottet blir i desse dagar innarbeidd i retningslinene for kraftfondet i Lesja kommune.
Endringane er behandla i formannskapet, og berre kommunestyrebehandling den 7.3. står att.

Foredrag med Yngve Rekdal frå NIBIO
Yngve Rekdal fra NIBIO kommer for å legge fram resultatene fra vegetasjonskartlegginga som ble
gjort i 2018 på Lesjaskog. Rekdal har god formidlingsevne og stort engasjement for bruk av
utmarkbeitene. Vi annonserer på hjemmeside og facebookside når dato for presentasjonen er satt.
Følg med! 

NIBIO har hatt gjennomgang av jordbruksarealet i Dovre kommune
NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har gjennomført periodisk vedlikehald av AR5
(arealressurskartet) for Dovre kommune. Dette har ført til mange små og større endringar i
arealklassifiseringa. Kva endringar som er gjort på din eigedom kan du sjå ved å gå inn på Nibio sitt
kartverktøy "Kilden". Der kan du søkje opp din eigedom i søkelina på toppen (0511-**/*). Ved å velje
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kartlaget "Markslag (AR5)", og tema "Endringer NIBIO (AR5)" vil du sjå endringane som er gjort. Du
kan også klikke på dei raude/grøne/gule/lilla flatene for å sjå kva endringane går ut på.

Aktuelle fristar/datoar
Søknadsfrist produksjonstilskott, del 1
Søknadsfrist SMIL
Søknadsfrist tilskott til drenering
Søknadsfrist for vårplanting
Søknadsfrist produksjonstilskott, del 2
Søknadsfrist for høstplanting

15. mars 2019
15. april 2019
15. april 2019
1. august 2019
15. oktober 2019
7. november 2019

Staben ved landbrukskontoret
Namn

Tittel

Epostadresse

Telefon

Mats Heidsve

Landbruksrådgjevar,
fagansvarleg
landbruk
Konsulent

mats.heidsve@lesja.kommune.no

917 33 693
61 24 41 11

martin.vorkinn@lesja.kommune.no

Landbruksrådgjevar
Landbruksrådgjevar
Landbruksrådgjevar
Skogbrukskonsulent

harald.aulie@lesja.kommune.no
kari.anette.austvik@lesja.kommune.no
gunhild.flottum@lesja.kommune.no
kim.berget@lesja.kommune.no

900 95 301
61 24 41 14
61 24 41 21
61 24 41 12
61 24 41 27
951 89 558
61 24 41 45

Martin Vorkinn
Harald Aulie
Kari Anette Austvik
Gunhild Fløttum
Kim Berget (måndag
og torsdag)
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