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1. Søknad om produksjonstilskudd pr. 1.10.2021 – del 2
Det kan ikke presiseres sterkt nok at det er foretakene som er ansvarlig for data som fylles inn i
søknaden, og at avdekte feilopplysninger kan få store økonomiske konsekvenser for foretakene.
Spørsmålene under fanen "Egenerklæringer" omhandler driftsfellesskap, gjødslingsplan og journal
over plantevernmidler. Alle foretak bør sette seg godt inn i regelverket omkring disse temaene, og
gjøre kritiske vurderinger av om vilkår er oppfylt.
Kommunen skal gjennomføre en risikobasert kontroll av minst 10 prosent av søknadene hvert år. Der
det er avvik mellom opplysningene søker har gitt i søknaden og resultatet av risikobasert kontroll, og
søkers feilopplysninger ville kunne medført en urettmessig utbetaling av tilskudd, skal kommunen
alltid vurdere om det er grunnlag for avkortning.
Søknadsfristen er 15. oktober (telledato 1. oktober) på søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (del 2 av søknaden). Det kan søkes på: Tilskudd til avløsning
ved ferie og fritid for 2021, husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk areal og husdyr, tilskudd for
bevaringsverdige husdyrraser, areal- og kulturlandskapstilskudd, tilskudd til dyr på beite, tilskudd til
dyr på utmarksbeite, driftstilskudd til melkeproduksjon, driftstilskudd til spesialisert
kjøttfeproduksjon. I tillegg registreres dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for
grovfôrareal. Det er en etterregistreringsfrist 10. januar, for utgifter/opplysninger du får i perioden
16.10. til 31.12. Etterregistreringsfristen gjelder for avløserutgifter og dyr som er sanket fra
utmarksbeite. Tilskuddet for søknadsåret 2021 utbetales i februar 2022.
Vær tidlig ute med å søke
Ikke stol på at de preutfylte arealtallene i søknaden fra søknadsomgangen i fjor er riktige. I Lesja
gjennomførte NIBIO periodisk gjennomgang av arealressurskartet vinteren 2020/21, og dette har ført
til en del små og store endringer i arealet på enkelte eiendommer. Ta en sjekk på at arealet ligger i
gardskartet før du fyller ut søknaden: https://gardskart.nibio.no/search. Det er kun areal som er
godkjent i gardskartet som kan registreres i søknaden. Det er bare arealer som er i drift det kan søkes
tilskudd på. At arealet er i drift vil si at det minimum høstes en gang til beite eller slått i
vekstsesongen.
Vi anbefaler derfor at du er tidlig ute med å søke. Det går an å starte utfyllinga av søknaden og gå inn
igjen seinere å gjøre den ferdig. Dersom du trenger veiledning, ta kontakt med landbrukskontoret.
Søknadsfristen er 15. oktober, men vi oppfordrer alle til å sette seg inn i søknaden og søke så tidlig
som mulig etter 1.oktober. Ved utfylling av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket er det viktig
at du leser det som står under? (hjelp) før du fyller ut antall dyr/dekar i søknaden.
Veiledning for utfylling av søknaden finnes her
Her er lenke til søknadsskjema
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2. 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 videoveiledning 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
• Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer
• Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark (Grimsdalen og Dovre Øverbygd)
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
1. Spredning på etablert
eng i vår- og vekstsesong

Sats
Krav
Kr 60/daa
Felles for 1, 2 og 3:
- arealet må høstes etter spredning
- må spres min. 5 kg/tot-N pr da.
2. Nedfelling/nedlegging, Kr 70/daa - foretaket må ha gyldig
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: 15.10.21
Nytt av året:
Søker er selv ansvarlig for å levere en riktig søknad. Dette innebærer at søker selv må sørge for å
søke på de tiltakene som søker er berettiget. Etter at søknaden er levert har kommunen som
hovedregel ikke anledning til å legge til nye tiltak for søkeren. Søker er også ansvarlig for å ikke søke
på tiltak som søkeren ikke er berettiget tilskudd til. Landbrukskontoret ønsker å bistå søkerne på best
mulig måte slik at de kan levere riktige søknader. Dersom du er i tvil om din RPM-søknad anbefaler vi
at du i god tid før søknadsfristen kontakter kommunen for veiledning.
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3. Frist for spredning av husdyrgjødsel
Gjødselvareforskrifta forteller at det kun er tillat å spre husdyrgjødsel i perioden 15. februar til 1.
november. Forskrifta forteller videre at det ikke er tillat å spre husdyrgjødsel på snødekt eller
frossen mark. Spredning uten nedmolding er kun tillat før 1.september. Hvis du skal spre
husdyrgjødsel nå må altså møkka nedmoldes. Vi anbefaler alle som skal kjøre møkk før vinteren å
komme i gang nå mens været tillater det.

4. SMIL-midler
Tilskudd etter denne forskriften skal gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del
av den vanlige jordbruksdriften.
F.eks rydding av gamle (tidligere eksisterende) kulturlandskap/beiter/råk, restaurering av SEFRAKbygg dvs. eldre enn 1920.
Innkjøp av løse gjenstander/maskiner og alt som er mulig å formidle videre f.eks plastpresse støttes
ikke av SMIL-ordningen.
Anskaffelse av gjødselkum vurderes som en del av den vanlige landbruksdriften, og støttes dermed
ikke av SMIL-ordningen.
Årets SMIL-midler ble ikke oppbrukt ved første søknadsomgang på vårparten 2021. Gjenværende
tilskuddsramme for Dovre er 204 000 kr og for Lesja 305 025 kr.
Ny søknadsrunde er lyst ut med søknadsfrist 01. oktober 2021.
Informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du her

5. Konflikt mellom beitedyr og rovvilt
Beitesesongen har i år vært preget av uro i fleire beitelag. Beitebrukerne har gjort en formidabel
innsats med ekstra tilsyn i forbindelse med skadesituasjoner. Ekvipasjer med kadaverhund har stilt
opp og skadefellingslagene har gjort sitt ytterste for å få has på skadevolder. Skadefellinglaget på
Dovre har i år hatt skadefellingsaksjoner på både bjørn, jerv og gaupe. I deler av to beitelag Lesja ble
det starta akutt tidligsank pga store tap til rovvilt og avslag på skadefellingsløyve. Over 500 sau ble
sanket under tidligsanken. Landbrukskontoret har full forståelse for at det er krevende å drive med
beitenæring under slike forhold. Vi må fortsette arbeidet med å lage gode rammer for beitenæringa i
Lesja og Dovre. Lenke til skjema for søknad om erstatning for sau drept av freda rovvilt

6. Kommunalt tilskudd til landbruksformål (Lesja)
Ramma for kommunalt tilskudd fra kraftfondet er brukt opp for 2021. Det er pr nå usikkert om
potten vil få påfyll i 2021. Søknader om kommunalt tilskudd til landbruksformål ligger inntil videre på
vent til det kommer midler enten i år eller i 2022. Det er altså pr nå usikkert om det vil skje ei
utbetaling av dyrkingstilskudd i år eller om det må utsettes til 2022.
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7. Investering i landbruket IBU
Informasjon om ordningen
Går du med planer 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
✓ Selvangivelse/næringsoppgave for siste to år
✓ Byggetegninger
✓ 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 hjemmeside
Både for tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring er det løpende saksbehandling. Det er stor
etterspørsel etter midlene i Innlandet fylke. 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, dels at prosjektene er mer omfattende og dels at det er flere prosjekter enn før.
For den som skal søke i 2022 anbefales å være tidlig ute, lag driftsplan og tekniske planer nå i løpet
av høst 2021. Vi har erfart flere avslag i 2021 på bakgrunn av at det var slutt på midler allerede i
februar 2021. Flere av disse avslåtte søknadene skal sendes inn på nytt i 2022. 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 begynnelsen av januar 2022.Har du
planer om å søke i år - ta kontakt for å ta en prat med Landbrukskontoret så fort som råd!

8. Søknad om tilskot til skogkultur - NMSK
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)

NMSK-STILSKOT
Dovre)

(Lesja

og

Markberedning
40 %
Nyplanting
20 % ( høgdelag 7,8 og 9)
Suppleringsplanting
20 %
Ungskogpleie/avstandsregulering
40 %
Gjødsling
Stammekvisting
40 %
1. gongs manuell tynning (både bartre og Inntil kr.130,- pr.kubikk
lauvtre)
eller inntil kr.400 pr daa
(dokumentera underskot med
timeliste og antal kubikk)
Tilskotsatsar av godkjente netto kostnader (utan meirverdiavgift)
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KLIMATILSKOT
(ny ordning)

60% (sjå beskriving under)
30% av total kostnad
Søknadsfrist utgått(15.sept)
-

Ein rår alle til å søkje om refusjon frå skogfond og tilskott så snart arbeidet er utført eller med ein
gong faktura er motteke frå oppdragsgjevar.
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 tilskottsordning 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 inntil 30% tilskot av medgåtte
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.
For søknad om klimatilskot til planting er søknadsfrist 7. november.

10.Miljøtilskott – bevaring av biologisk viktig område (BVO)
I samband med skogbrukstaksten som nyleg vart ferdig er det registrert ein god del BVOområder(biologisk viktige område) i skogen hjå fleire skogeigarar. Desse områda skal det ikkje
utførast ordinær skogsdrift i det heile tatt eller det skal utførst skjøtselhogst. For å dekkje tap/
utgifter skogeigar har med dette enten med å dekkje tap for ikkje realiserbar verdi eller fordyrande
skjøtselhogst, kan skogeigar søkje på denne kompensasjonsordninga.
Etter forskrift om tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gjevast tilskott til
tiltak som ivaretek og vidareutviklar miljøverdiar knytta til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og
kulturminnar i skog, herunder
•

Dekking av meirkostnad eller tap knytta til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak for å ivareta og
utvikle miljøverdiar. Det gis inntil 70 % tilskott av meirkostnad eller tap.
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•

Dekking av tap ved bevaring av miljøverdiar, herunder nøkkelbiotopar, rovfuglreir og tiurleik.
Det vert gjeve inntil 30 % tilskott av tømmerets driftsnetto til dekking av tap med fråtrekk av
ein arealavhengig eigenandel.
Det rådast til at skogeigar tek kontakt med kommunen før ein søkjer.
Søknadsfrist er 1.november

11.Skogfond – refusjon - tilskott
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/
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.

12.Forvaltningskontroll
For å sikre at de statlige tilskuddsmidlene til landbruket forvaltes på riktig måte, har Statsforvalteren
årlig kontroll av landbrukskontorene i fylket.
Statsforvalteren i Innlandet skal hvert år kontrollere minimum 20 % av landbrukskontorene. Nå er
det ca. 5 år siden sist landbrukskontoret for Lesja og Dovre hadde kontroll og derfor vår tur til å bli
kontrollert igjen. 16. september hadde vi derfor forvaltningskontroll. Tema for kontrollen var
forvaltning av ordningene produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd og avløsning ved sykdom og
fødsel mv. Det var ekstra fokus på system og rutiner for vurdering av avkorting innen de ulike
tilskuddsordningene. I etterkant av kontrollen får landbrukskontoret en rapport som viser merknader
og eventuelle avvik som vi skal utbedre. Forhåpentligvis har Statsforvalteren belyst noen områder
som vi har forbedringspotensiale på slik at vi kan utvikle oss i riktig retning.
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13.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
Miljøtilskott – bevaring av biologisk viktig område (BVO)
Søknadsfrist NMSK
Søknadsfrist klimatilskot til planting

15. oktober 2021
15. oktober 2021
31. oktober 2021
15. november 2021
15. november 2021
1. november 2021
1. november 2021
15. november 2021
7. november 2021

14.Staben ved landbrukskontoret
Namn

Tittel

Epostadresse

Telefon

Ingrid N. Tragethon

Landbruksrådgjevar

ingrid.n.tragethon@lesja.kommune.no

917 11 475

Harald Aulie

Landbruksrådgjevar

harald.aulie@lesja.kommune.no

911 35 419

Martin Vorkinn

Konsulent

martin.vorkinn@lesja.kommune.no

900 95 301

Kari A. Slettahaug

Landbrukssjef

kari.anette.slettahaug@lesja.kommune.no

941 37 135

valeria.k.moen@lesja.kommune.no

469 50 339

kim.berget@lesja.kommune.no

951 89 558

Valeria K. Moen Landbruksrådgjevar
(månd, tysd, onsd)
Kim Berget
Skogbrukskonsulent
(månd og torsd)

Nydyrkingsfelt i Dovre - 920 meter over havet
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