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Produksjonstilskott del 1
15. mars kl. 23.59 er frist for å søkje produksjonstilskott del 1! Du finn link til innlogging på landbruksdirektoratet si nettside.
Du kan levere søknaden inntil 14 dagar etter søknadsfristen, dvs fram til og med 29.mars, men tilskottsutbetalinga blir
redusert med 1.000 kr for kvar dag fristen er overskriden. Der det er innsendt søknad innan fristen er det mogleg å endre
søknadsdata til 29. mars.
I søknad om produksjonstilskott del 1 er det berre opplysningar om dyretal som skal inn.
Søknaden del 1 legg grunnlag for:
 Halve husdyrtilskott (unntatt sau, ammegeit og bikubar) og driftskott mjølk /kjøtt 2020
 Heile husdyrtilskott for sau og ammegeit (alle levande dyr per 01.03)
 Halve avløysartilskott (unntatt sau og ammegeit)
 Heile avløysartilskott for sau og ammegeit
 Halve tilskott for økologisk husdyrproduksjon
Dyretal i føretaket per 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, 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. Sjekk din innboks i alltin.
Når du har klikka på «Send søknad» får du opp eit vindu med bekrefting på innsendt søknad. Det blir samtidig sendt
bekrefting på innsendt søknad til føretaket sin Altinninnboks. Vi tilrår å sjekke at kvittering er motteke etter at søknaden
er sendt inn (vær obs på at det kan ta noko tid før kvitteringa blir tilgjengeleg i Altinn). Dersom du ikke mottek 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 velje riktig aktør, altså føretaket du har sendt inn søknad for, ikkje deg som
privatperson. Rettleiing i korleis du finn meldingar i Altinn, finn du her.

Det fins mykje informasjon og hjelp å hente på rettleiaren som er utforma av landbruksdirektoratet.
Kom innom (ta med bankbrikke viss du bruker det) eller ring om dykk treng hjelp til å søkje! 

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. Foretak eller
personer som disponerer en landbrukseiedom 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. Søknadsfristen for våren 2020 er 15. april.
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
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IBU–midler/Innovasjon Norge
I januar var Innovasjon Norge på flere gårdsbesøk hos gårdbrukere som vurderer å investere på gården sin.
Landbrukskontoret forventer nå pågang av BU-søknader fra gårdbrukere fra både Lesja og Dovre. Årlig legges føringer for
bruk av investeringsmidlene i Innlandet. Disse føringene foreligger fortsatt ikke skriftlig. Det er derfor i skrivende stund ikke
mulig å uttale seg om føringene framover. Det vi imidlertid vet er at føringene er rett rundt hjørnet. Når vi får de skriftlig vil
vi legge ut litt informasjon på landbrukskontoret sin facebookside. Landbrukskontoret ønsker et tett samarbeid med de som
skal søke IBU-midler slik at vi kan være til støtte gjennom prosessen. Vårt mål er å få realisert flest mulig gode prosjekt! Ta
derfor gjerne kontakt dersom du vurderer å gjøre investeringer på gården din.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord
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. Søknadar behandlast fortløpande så langt 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:






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

Kommunalt tilskott 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, behandling skjer 4 ganger i året. Siste søknadsfrist for 2020 er 15.
november.

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.
Fra 01.01.2020 ble ordningen tilskudd til tiltak i beiteområder delegert til kommunene.
Søknader kan sendes fra beitelag og beitesamlag. Søknadene behandles av landbrukskontoret.
Søknadsfrist: 15. april 2020.
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Annen beiterelatert info
Arbeidet med beredskapsplan for beitenæringa er kommet langt. Nå er stafettpinnen gitt
videre til beitenæringa slik at informasjon blir oppdatert før beitesesong. Det blir viktig at alle
som slipper dyr i utmark er behjelpelige og leverer etterspurt materiale til beitelagslederne
innen satte frister. Vi kommer langt med godt samarbeid! Ta kontakt med lederne i sau og geit,
din beitelagsleder eller leder/sekretær i beitesamlaget hvis du lurer på noe.

Litt informasjon om hanndyrloven
Hanndyrloven av 1970, tidligere Lov fra 1919 om innskrenkning i adgangen til å slippe hingstar,
graoksar, geitebukker og graværer på beite
Landbruket er i endring, og de siste 15 årene har vi opplevd en økning i antall kjøttfe sluppet til utmarksbeite. Det er mange
gode grunner for at denne produksjonen bør bruke utmarksressursen. Både kommune og stat ønsker å stimulere til dette
så sant dette skjer på en forsvarlig, lovlig og bærekraftig måte.
Hanndyrloven regulerer noen av rammene for utmarksbeiting. Med mange dyr på utmarksbeite er det viktig at den enkelte
beitebruker kjenner til og forholder seg til rammene. Utmarka er en fellesressurs som deles mellom oss, der landbruket med
sine beiterettigheter står i en særstilling. Dette er historiske rettigheter som har stor betydning for matproduksjonen i dette
steinete landet. Alle trenger mat hver dag. Selv om Hanndyrloven ikke er like gammel som beiteretten, så er beitebrukernes
bevissthet om at utmarksbeiteressursen må brukes på en regulert måte svært gammel. Begrunnelsen og behovet for loven
er klart tilstede.
I forbindelse med at flere storfe blir sluppet på utmark har landbruksnæringa selv ytret behov for at kommunen må
bevisstgjøre beitebrukerne på de rammene Hanndyrloven setter.
Kommunen oppfordrer faglag og beitelag til å ha dette som tema i sine møter før beiteslipp slik at beitesesongen 2020
gjennomføres innenfor rammen av norsk lov.

Vondarta katarrfeber
Det vorten påvisst vondarta Katarrfeber i ein elg som vart funne daud i Lesja, og deler dermed litt informasjon som følger.
Vondarta katarrfeber er ein alvorlig virussjukdom som rammar hjortedyr (elg, rådyr, hjort, rein), storfe og gris her i landet.
Den skyldast forskjellige herpesvirus (ondarta katarrfeber-virus) som førekjem hos sau og geit.
Småfe vert ikkje sjuke sølv, men dei fungerer som friske smitteberar til andre og meir mottakelige dyrearter, som hjortedyra
våre.
Ein kjenner lite til korleis smitteoverføringa skjer. Det kan ta lang tid (månadar) frå dyra har vorte smitta og til sjukdommen
bryt ut. Viruset smittar ikkje til menneske.
Virkemiddel for å senke smittefaren:
 Redusere tilgjengelegheita av fòr-/avførings- restar frå sau og geiter til hjortevilt.
 Storfebønder vera merksame ved funn av daude storfe på beite, og om mogeleg få undersøkt om katarrfeber kan
vera årsaka.
 Sau/geit og storfe anbefalast ikkje å haldast i same fjøs.
Kjelde: Veterinærinstituttet
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Jerninnsamling
Det vil mest sannsynlig ny ordning med jerninnsamling fra høsten av. Mer informasjon vil komme når ny ordning er på plass.
Inntil ny ordning er på plass ber vi om at det ikke blir plassert/levert jernavfall på de gamle hentepunktene uten at det er
annonsert at det er jerninnsamling.

Plastinnsamling
J. O. Moen ønsker ikke lengre å fortsette med plastinnsamling. Det arbeides med å få på plass ny løsning i det private
markedet, informasjon vil komme når dette er på plass. Landbruksplast kan leveres gratis på miljøstasjonene til NGR på
Joramo og Bjorli. NGR selger og leier ut kontainere til plast i forskjellige størrelser, se NGR-heimeside.
Gjenvinning av plast er en næring har hatt en ubalanse som nå etter hvert vil bedre seg. Næringen er verdensomspennende
og en av årsakene til ubalansen var at Kina, som står for en stor andel av plastgjenvinningen, i en periode så godt som sluttet
å ta imot fra andre land. Et annet element er at det har vært få gjenvinningsanlegg i Norge, og disse har til tider hatt
underkapasitet. Det er nå opplyst ovenfor kommunene at det kommer flere nye anlegg i Norge.

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. Du finner
informasjon om begge ordningene på landbruksdirektoratets nettside. Ta kontakt hvis du lurer på noe. Bruk gjerne
avløserlaget for søknadhjelp. Her er link til elektronisk søknadsskjema.
Lesja avløserlag administrerer landbruksvikar. Ta kontakt på tlf. 477 07 518.
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Landbruksmesse: Teknologi for framtidslandbruket i Fjellregionen
14. mars arrangeres landbruksmesse rettet mot teknologi i kulturhuset og idrettshallen på Lesja.
Dette må alle gårdbrukere få med seg! Arrangementet skal ha messehall med utstillere i
idrettshallen. I kultursalen blir det mange fagforedrag som er verdt å få med seg. Inngangen er gratis.
Arrangementet er et initiativ fra Lesja næringsforening og Lesja og Lesjaskog bondelag. I
arrangørgruppa er også Dovre bondelag, Levande Lesja og landbrukskontoret. Vi har et håp om at
arrangementet skal bli en årlig happening. Arrangementet er opprettet på facebook. Sjekk ut
arrangementet og trykk DELTA og DEL! Nyheter vil bli lagt ut på sida fram arrangementet.
Arrangementet vil også bli markedsført i avisene så FØLG MED!

Aktuelle fristar/datoar
Landbruksmesse: teknologi for framtidslandbruket i Fjellregionen
Søknadsfrist produksjonstilskott, del 1
Søknadsfrist SMIL
Søknadsfrist tilskudd til tiltak i beiteområder
Søknadsfrist midlar kommunalt kraftfond (Lesja)
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14. mars 2020
15. mars 2020
15. april 2020
15. april 2020
15. november 2020

Staben ved landbrukskontoret
Namn

Tittel

Epostadresse

Telefon

Mats Heidsve

Landbrukssjef

mats.heidsve@lesja.kommune.no

917 11 475

Harald Aulie

Landbruksrådgjevar

harald.aulie@lesja.kommune.no

911 35 419

Martin Vorkinn

Landbrukskonsulent

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)

Ny organisering
I tråd med de folkevalgte sine vedtak i 2019 arbeider den nye kommunedirektøren i Lesja, Frank Westad, med
omorganisering av strukturen i Lesja kommune. Dette påvirker også landbrukskontoret for Lesja og Dovre.
Landbrukskontoret vil nå bli en selvstendig avdeling, plassert direkte under kommunedirektøren. Mats Heidsve blir sjef for
landbrukskontoret.

Kilde: absurdgalleriet.no

Vi ønsker dere en fin dag og uke og håper på gode værforhold framover!
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