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1. 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. 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 får vi satt opp en plan og gjør det enklere å yte
service til alle som ønsker bistand. Det er ikke gitt at vi har ledige timer i slutten av søknadsperioden,
så vi ber deg vær ute i god tid og bruk de første dagene i oktober for å starte søknadsprosessen. Ikke
forvent at vi kan ta mot besøk "på sparket".
På grunn av at ting er litt uforutsigbart i disse tider, så anbefales det at du sjekker Lesja kommunes
hjemmeside i tilfelle kommunehuset blir stengt på kort varsel.
Vi gjør oppmerksom på at vi også kan veilede over telefon. Vi er tilgjengelige på telefon mellom kl 914, 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!

2. Produksjonstilskott del 2
15. oktober kl. 23.59 er frist for å søkje produksjonstilskott del 2! Du finn link til innlogging på
landbruksdirektoratet si nettside. Dersom det ikkje er registrert søknad i Altinn innan utgangen av 15.
oktober, vil det likevel vera mogleg å søkje fram til 29. oktober. Dette vil gje ein reduksjon i
tilskottsutbetalinga med 1 000 kr for kvar dag fristen er overskride. Der det er innsendt søknad innan
fristen er det mogleg å endre søknadsdata til 29. oktober.
• Telledato:
1. oktober
• Søknadsfrist:
15. oktober
• Frist for å endre opplysningar i del 2 av innsendt søknad:
29. oktober
• Frist for å etterregistrere avløysarutgifter og dyr på utmarksbeite:
10. januar
I del 2 av produksjonstilskottsøknaden din kan du søke om føljande tilskott:
o tilskott til avløysing ved ferie og fritid for 2020
o tilskott for husdyr (unnateke ammegeit og sau)
o tilskott til små og mellomstore mjølkebruk
o tilskott til økologisk areal og husdyrproduksjon
o tilskott for bevaringsverdige husdyrraser
o distriktstilskott for frukt, bær og veksthusgrønsaker (inkl. salat på friland)
o areal- og kulturlandskapstilskott
o tilskott for dyr på beite
o tilskott for dyr på utmarksbeite
o driftstilskott til mjølkeproduksjon
o driftstilskott til spesialisert storfekjøttproduksjon
Du må også registrere dyr som gjev grunnlag for:
o Tilskott til avløysing ved ferie og fritid for søknadsåret
o Tilskott for grovfôrareal
Du finn mykje informasjon og hjelp å hente i rettleiinga som er utforma av landbruksdirektoratet.

2

Vi oppmodar alle til å fylle inn og sende søknaden i god tid før fristen, slik at de har ein margin på tida
om det skulle oppstå problem. Vi har ikkje moglegheit til å levere søknad for dykk når fristen er gått
ut. Hugs bankbrikke eller annan innloggingsinfo når du kjem til avtalt time.
Vi kan rettleie over telefon også, så ring om dykk treng hjelp til å søkje! ☺

3. Regionalt miljøtilskott (RMP)
Det er nå åpent for å søke om RMP-tilskudd. Her søker du:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
Tiltaka skal tegnes inn i kart i søknaden. Her er en video som viser hvordan du søker elektronisk. Hvis
du bestiller time for veiledning; husk å ta med kodebrikke eller det du trenger for innlogging via
AltInn.
Her er noen av tiltakene som kan søkes på:
• Drift av seter
• Skjøtsel av stølsvoll
• Drift av bratt areal
• Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
• M. fl.
Les veilederen for å se om du har noen områder/tiltak som du kan søke på
Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel – noen presiseringer
Du kan søke på ulike tiltak på forskjellige areal, men det kan bare innvilges tilskudd for et av de tre
første tiltak pr areal pr år. Det er flere ordninger å søke på:
Ordning

Sats

Krav

1. Spredning på etablert
eng i vår- og vekstsesong

Kr 60/daa Felles for 1, 2 og 3:
- arealet må høstes etter spredning
- må spres min. 5 kg/tot-N pr da.
- foretaket må ha gyldig
2. Nedfelling/nedlegging, Kr 70/daa gjødslingsplan og spredenotater
åker og eng

All gjødsel som
spres må spres i
vekstsesongen

3. Rask nedmolding
åker og eng

Kr 60/daa

4. Tilskudd for bruk av
tilførselsslange

Kr 55/daa Bruk må dokumenteres ved eie eller I tillegg til 1, 2
leie
eller 3.

Vær obs. på at dersom du skal høstpløye et areal, og spre gjødsel på dette så faller muligheten for å
søke på ordning 1, spredning på etablert eng i vår- og vekstsesong bort, fordi arealet ikke blir høstet
etter spredning.
Søknadsfrist: 15.10.20
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4. Frist for spredning av husdyrgjødsel
Vi får noen spørsmål om det er mulig å endre frist for spredning av husdyrgjødsel lokalt og tenker det
kan være greit med litt informasjon omkring det. I Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
står det følgende:
§ 23. Spredetidspunkt
Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i
kommunens vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for
spredning uten nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober.
Muligheten for endring ved forskrift gjelder likevel ikke kommunene som ligger innenfor
nedbørsfeltet som drenerer til kyststrekningen svenskegrensa – Lindesnes.
Dovre og store deler av Lesja ligger i nedbørsfeltet til Gudbrandsdalslågen, som går til Mjøsa og ut i
Vorma i Akershus, dvs nedbørsfeltet drenerer til kyststrekningen svenskegrensa-Lindesnes. Derfor
har vi ikke mulighet til å endre fristen 1. september. Håper dette var oppklarende ☺
Oppfordrer til alle som vet de har liten lagringskapasitet i eksisterende kjeller/lager, undersøker
mulighet for å leie eksternt gjødsellager evt. utvide egen kapasitet. Da slipper man å komme i knipa
og må akutt kvitte seg med møkk om høsten.

5. SMIL-midlar
Det har i år vært stor pågang knytt til SMIL-midler. Potten til Lesja ble tom allerede ved første
søknadsomgang. Dovre hadde en restpott etter første søknadsrunde. Andre søknadsrunde hadde
frist i midten av september og behandles nå med det første.
De fleste innkomne søknadene gjelder tiltak med å bevare bevaringsverdige bygninger. I tillegg har vi
en del søknader knytt til beiterydding. Neste søknadsomgang blir på våren 2021. Søknadsfrist vil bli
utlyst.

6. Investering i landbruket
Møte med Innovasjon Norge
Nå får du muligheten til å vise hvem du er og fortelle om planene dine direkte til Innovasjon Norge.
Onsdag 21. oktober kommer nemlig finansieringsrådgiver Marly Irene Sæterdalen fra Innovasjon
Norge på besøk til Lesja og Dovre. Ta kontakt med landbrukskontoret (Kari Anette Austvik, mob 941
37 135) innen 15.oktober dersom du ønsker besøk slik at vi får lagd en kjøreplan for gårdsbesøkene!
Informasjon om ordningen
Går du med byggeplaner om å fornye eller bygge nytt fjøs? Da kan du søke om tilskudd og lån hos
Innovasjon Norge(IN). Kommunen sin oppgave er å veilede deg til å levere komplett søknad, vurdere
søknaden og skrive en kommunal uttale om saken. Videre sender kommunen saken din med den
kommunale uttalen til IN. For at en søknad skal regnes som komplett må følgende vedlegg være på
plass:
• Driftsplan
• Kostnadsoverslag
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•
•
•
•

Selvangivelse/næringsoppgave for siste to år
Tegninger
Jordleieavtaler eller avtaler på kjøp av fôr
Avtale på leie av mjølkekvote eller avtale for kjøp av melkekvote

Du leverer søknaden elektronisk på Innovasjon Norge sin nettside.
Både for tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring er det løpende saksbehandling. Det er stor
etterspørsel etter midlene i Innlandet fylke. For 2020 ble tilskuddsmidlene brukt opp allerede i mai.
Årsaken til at det nå går tomt tidligere enn før, er dels at Innovasjon Norge benytter litt høyere
prosentsatser med tilskudd på de prosjektene som blir innvilga, og dels at det er flere prosjekter enn
før.
For den som skal søke i 2021 anbefales å være tidlig ute, lag driftsplan og tekniske planer nå i høst.
Det ble i 2020 gitt fleire avslag på bakgrunn av at det ikke var igjen midler. Flere av disse søknadene
skal sendes inn på nytt etter nyttår. I tillegg ventes det flere nye søknader. I praksis vil det bli et
"førstemann til mølla-prinsipp". Det er derfor klokt å gå i gang med søknaden nå slik at den er klar til
oversendelse i januar.
Innovasjon Norge Innlandet skal komme med retningslinjer for bruk av midlene i 2021. Disse er
foreløpig ikke klare. Det forventes ikke store endringer, men vi har fått forståelse av at det i større
grad vil bli ei åpning for å yte tilskudd til nødvendig vedlikehold i sauefjøs. Dette er gledelig for våre
kommuner hvor saueproduksjon er ei viktig næring.

7. Kommunalt tilskott til landbruksformål (Lesja)
Kommunen har ei ordning med kommunalt tilskudd fra kraftfondet. Retningslinjene finner du her.
Søknader behandles av formannskapet fortløpende. Minner om at frist for innmelding av nydyrka
areal for utbetaling av tilskottet til nydyrking er 1. oktober.

8. Søknad om tilskot til skogkultur og refusjon frå skogfond
Kommunane disponerer tilskotsmidlar som kan ytast til nærings- og miljøtiltak i skogbruket(NMSK).
Søknad handsamast etter retningslinene for tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Det blir gjeve tilskot til fylgjande tiltak så langt det er tilgjengelege midlar innan søknadsfristen:
TILTAK (ordinær)

Markberedning
Nyplanting
Suppleringsplanting
Ungskogpleie/avstandsregulering
Gjødsling
Stammekvisting
1. gongs manuell tynning (både bartre og
lauvtre)

NMSK-STILSKOT (Lesja og
Dovre)

KLIMATILSKOT
(ny ordning)

40 %
10 % (alle høgdelag)
10 %
50 %
40 %
Inntil kr.130,- pr.kubikk
eller inntil kr.400 pr daa
(må dokumentera
underskot med timeliste og
antal kubikk)

60% (sjå beskriving under)
20% av total kostnad
Søknadsfrist utgått
-
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Tilskotsatsar av godkjente netto kostnader (utan meirverdiavgift)
Førebels er det bra med pengar i tilskotspotten – og fyrste mann til mølla prinsippet gjeld.
Søknadsfrist på gjennomførte skogkulturtiltak er 15. november for ordinære NMSK-tiltak.

9. Tettere planting – klimaplanting
Dette er ei tilskotsordning meint for å auke talet på skogplanter ved forynging av eksisterande
skogareal. Tiltaket er ein del av ordinær skogplanting og skal bidra til å binde meir CO2 med auka
produksjon på skogarealene.
Det blir gjeve 60 % tilskot til skogeigar for inntil 50 planter/daa som plantes utover eit fastsatt
minimumstal, jmf tabell under. For suppleringsplanting vert det gjeve 20% tilskot av totale netto
kostnader.
Intervall for plantetal som utløyse tilskot
(inntil 50 planter/daa etter oppfylt
minimumskrav)
8
100
100 – 150
11
130
130 – 180
14
160
160 – 210
17
180
180 – 230
Krav til minimum utplantingstal for tilskot til tettare planting (gjeld alle bartrea).
Bonitet

Minimum plantetal pr. dekar

Søknad om tilskot sendes til kommunen så snart som mogleg etter at tiltaket er avslutta. Det må
leggjast ved rekning/faktura som dokumenterer utført ny-planting/supplering av mengd planter pr
felt. Areal, bonitet og plantetal pr felt må gjevast opp, saman med kartutsnitt som syner avgrensinga
av det aktuelle plantefeltet.
Dei som har brukt oppdragsgjevar til skogkulturarbeid og som har krav på tilskot, men som enno ikkje
har fått faktura på tiltaket MÅ purre på det.
For søknad om klimatilskot til planting er søknadsfrist 7. november.

10.Skogfond - refusjon
Ved søknad om refusjon frå skogfond skal faktura frå oppdragsgjevar (skogandelslag og/eller andre)
attesterast og leverast kommunen saman med eventuell søknad om tilskot på standardskjema LDIR909. Det er viktig å spesifisera om rekninga er betalt eller ikkje.
Ved eigeninnsats skal dokumentasjon på driftskostnader og timeliste leggjast fram.
Kommunen tilrår skogeigar å registrere refusjonskrav og søkje tilskot via skogfond.no med ordinær
innlogging som på altinn.no. Instruks på korleis ein registrerer refusjonskrav, finn du ved å gå inn på
denne adressa:
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
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Eventuelt kan ein logge seg inn på www.landbruksdirektoratet.no og velje Sjekk din konto for å
registrere refusjonskrav og søkje tilskot. Her kan ein logge seg inn med enten fødselsnummer,
organisasjonsnummer eller skogfondskontonummer.

11. Status områdetakst for Lesja og Dovre
Alt arbeid med skogtaksten er nå ferdig, og dei
aller fleste skal ha fått tilsendt skogbruksplan. I
tillegg er data tilgjengeleg i ALLMA for dei som
har bestilt digital skogbruksplan.
Etter kvart vil faktura på plana bli sendt ut. Da er
det viktig at denne blir betalt i rett tid og at
skogeigar søkjer kommunen om refusjon frå
skogfond til å dekkje utgift på skogplan. Tilskotet
til skogbruksplan blir utbetalt frå fylkesmannen
til skogeigars skogfondskonto.
I løpet av hausten og vinteren vil det bli arrangert
kurs i bruk av skogbruksplan. Glommen Mjøsen
skog vil sende ut informasjon om dette.
Kommunen oppmodar alle som kan til å delta på
eit slikt kurs for å lære å bruke skogbruksplan i
praksis.

12.Skogvegar
Alle som har planar om opprusting eller bygging av nye skogsvegar bes ta kontakt med kommunen
for rettleiing med søknader om byggeløyve og tilskot.
Det fins gode offentlege tilskotsordningar for vegbygging som kommunen handsamar etter NMSKretningslinene.

13.Drift i bratt og vanskeleg terreng og maskinell tynning
Om nokon ynskjer drift i bratt og vanskeleg terreng og/eller maskinell tynning, må ein kontakte
skogbruksleiar i Glommen Mjøsen Skog SA.
Det fins gode tilskotsordningar også her, både NMSK-midlar og såkalla korona-tilskots - midlar som er
ei ekstraordinær tiltakspakke for å oppretthalde hogstaktivitet i skogbruket 2020.
For nærare informasjon ta kontakt med anten kommunen eller Glommen Mjøsen Skog.
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14.Aktuelle fristar/datoar
Søknadsfrist produksjonstilskott, del 2
Søknadsfrist RMP-tilskott
Søknadsfrist erstatning ved avlingssvikt
Søknadsfrist midlar kommunalt kraftfond (Lesja)
Organisert beitebruk, drift av beitelag
Søknad for erstatning for sau drept av fredet rovvilt
Søknadsfrist NMSK
Søknadsfrist klimatilskot til planting

15. oktober 2020
15. oktober 2020
31. oktober 2020
15. november 2020
15. november 2020
1. november 2020
15. november 2020
7. november 2020

15.Staben ved landbrukskontoret
Namn

Tittel

Epostadresse

Telefon

Mats Heidsve

Landbruksrådgjevar,

mats.heidsve@lesja.kommune.no

917 11 475

fagleder
Harald Aulie

Landbruksrådgjevar

harald.aulie@lesja.kommune.no

911 35 419

Martin Vorkinn

Konsulent

martin.vorkinn@lesja.kommune.no

900 95 301

Kari Anette Austvik

Landbruksrådgjevar

kari.anette.austvik@lesja.kommune.no

941 37 135

Gunhild Fløttum

Landbruksrådgjevar

gunhild.flottum@lesja.kommune.no

469 50 339

Kim Berget (måndag

Skogbrukskonsulent

kim.berget@lesja.kommune.no

951 89 558

og torsdag)
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