Mars 2022
1.

Søknad om produksjonstilskudd pr. 1.3.2022 – del 1 ..................................................................... 2

2.

Frist for spredning av husdyrgjødsel ............................................................................................... 2

3.

SMIL-midler ..................................................................................................................................... 3

4.

Tilskot til tiltak i beiteområde ......................................................................................................... 3

5.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord ........................................................................................... 3

6.

Konflikt mellom beitedyr og rovvilt ................................................................................................. 4
6.1.

7.

Fagmøte om jervejakt ............................................................................................................. 4

Investering i landbruket IBU ............................................................................................................ 5
7.1.

Innsendte søknader så langt i Lesja og Dovre ......................................................................... 5

8.

Søknad om tilskot til skogkultur – NMSK ........................................................................................ 6

9.

Tettere planting – klimaplanting ..................................................................................................... 6

10.

Miljøtilskot – bevaring av biologisk viktig område (BVO) ........................................................... 7

11.

Skogfond – refusjon - tilskott ...................................................................................................... 7

12.

Forvaltningskontroll .................................................................................................................... 8

13.

Evaluering av felles landbruksforvaltning 2018 .......................................................................... 8

14.

Bondens nettverk ........................................................................................................................ 8

15.

Kontordag på Dovre .................................................................................................................... 9

16.

Staben ved landbrukskontoret .................................................................................................... 9

17.

Kadaverhund-ekvipasjer i Lesja og Dovre ................................................................................... 9

18.

Kommende arrangement våren 2022 ...................................................................................... 10

1

1. Søknad om produksjonstilskudd pr. 1.3.2022 – del 1
Del I av søknad om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket for 2022 har søknadsfrist 15. mars.
I denne søknadsomgangen skal det registreres husdyr, og telledatoen er 1. mars. Søknad innsendt
etter 15. mars og senest 29. mars, får et trekk på kr 1000/dag etter 15. Mars.
Antall dyr du disponerer 1. mars er grunnlag for avløsertilskudd (søkes om i del II – frist 15. oktober),
dyretilskudd, driftstilskudd, tilskudd til gamle husdyrraser og økologisk husdyrhold. Husk å ha
gjødselplan i orden til vekstsesongen starter. Dette gjelder også for ugjødslete beiter og
innmarksbeite.
Jordprøver må sjekkes om de er over 8 år. Du trenger ikke jordprøver for beiter som er klassifisert
som innmarksbeite i Gårdskart. Er det klassifisert som fulldyrka eller overflate dyrket skal det være
tatt jordprøver uansett bruk av arealet.
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.
Vær tidlig ute med å søke:
Veiledning for utfylling av søknaden finnes her
Her er lenke til søknadsskjema

2. 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 tillatt å spre husdyrgjødsel på snødekt eller
frossen mark. I vårsesongen innebærer dette at det ikke må spres husdyrgjødsel før bakken er telefri
og tørr.
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3. SMIL-midler
Årets rammestørrelse etter hovedtildelingen av SMIL- midler for 2022 er:
• Dovre 395 000 kr
• Lesja 415 000 kr
Søknadsfrist: 15.04.2022. Søknaden leveres gjennom Altinn.
Tilskudd etter denne forskriften kan gis til tiltak som går utover det som kan forventes som en del av
den vanlige jordbruksdriften. F.eks rydding av gamle kulturlandskap/beiter/råk, restaurering av freda
bygninger, verneverdige bygninger og seter. Innkjøp av løse gjenstander/maskiner og alt som er
mulig å selge 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.
Dersom smil-midlene blir oppbrukt etter første søknadsomgang blir det en ny søknadsomgang til
høsten. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om SMIL!

4. Tilskot til tiltak i beiteområde
Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av
dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
Tilskot kan gis til lag eller foreiningar (beitelag, grunneigarlag, radiobjøllelag) som er registrert i
einheitsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksett investeringstiltak og/eller
planleggings- og tilretteleiingssprosjekter i beiteområder. Eksempel på dette kan være mobile
sankekveer, stirydding, ferister, radiobjøller og annet overvåkingsutstyr.
Ramma for 2022 er 108 000 kr for Dovre og 184 000 for Lesja. Søknadene leverast i Altinn og
behandlast fortløpande. Me ynskjer å få inn søknadene i løpet av beitesesongen. Er noko uklart, eller
du ønsker å drøfte tiltaket du skal søke om, kan du ringe Ingrid eller nokon av dei andre på
landbrukskontoret for hjelp.

5. Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Det er mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Det kan gis tilskudd til profilering eller
systematisk grøfting med en sats på 2000 kr per dekar. Det kan gis tilskudd til annen grøfting med en
sats på 30 kr per meter. Det praktiseres løpende tildeling så langt midlene rekker.
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6. Konflikt mellom beitedyr og rovvilt
Beitesesongens forberedelser er alt godt i gang. Gjennom lisensfellingen på jerv er det tatt ut fem
skadegjørere som har forvoldt mye skade i Lesja og Dovre (opplysninger fra SNO). Forhåpentligvis vil
vi se resultater av dette i den kommende beitesesongen. Det er også sendt søknader om bruk av løs
hund ved skadefellingsaksjoner til de områder og kommuner det er aktuelt. Videre jobbes det med
flere konkrete tiltak i forbindelse med “Prosjekt bærekraftig sameksistens for sau og jerv i
utmark”.

Vi håper på en bedre beitesesong for folk og fe i 2022!

6.1.

Fagmøte om jervejakt

30 ivrige lisensjegere fikk torsdag 3.mars faglig påfyll i bruk av løs sporhund. Foredragsholderne Rune
Johannessen og Espen Hvattum hadde mye kunnskap om hund og hvordan man kan bruke den som
et redskap. Foredragsholderne kom innom tema som opptrening av hund, sporing, slipp med hund
og samjag. Samarbeid ble trukket fram som avgjørende for å lykkes godt med lisensjakta.

Fra venstre (), Espen Hvattum, Rune Johannessen og Ingrid Tragethon.
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7. Investering i landbruket IBU
Informasjon frå Innovasjon Norge Innlandet pr 31.01.2022:
Innovasjon Norge Innlandet har pr. 31.01.2022 mottatt 121 søknader om investeringsmidler i
landbruket og det er omsøkt for om lag 123,2 mill. kroner. Det er omsøkt for mer enn rammen for
tradisjonelt landbruk 2022, så det er fint om de siste søknadene sendes inn snarest. Dette gjelder ikke
for tilleggsnæring.
Selv om det foreløpig ser ut til at aktiviteten og søkermassen blir noe mindre enn i fjor, opplever vi
større pågang enn de fleste andre fylker. Dette var vi forberedt på, da behovet for fornying av
driftsbygninger særlig for melkebruk i Innlandet for å nå nye krav i 2024 og 2034 er stort.

Innovasjon Norge kommer til å få klarhet om årets rammestørrelse først midt i mars 2022.

7.1.

Innsendte søknader så langt i Lesja og Dovre

I skrivende stund er søknadsrunde 2022 godt i gang. Dovre og Lesja har registrert og videresend til
Innovasjon Norge 12 søknader. Prosjekt som handler om ombygging eller nybygg i
ammekuproduksjon er sterkt representert blant årets søknader.

Særskilte prioriteringer for 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•

Små og mellomstore bruk
Ombygging til løsdrift for melkebesetninger med 15-30 kyr
Tørke- og lageranlegg i kornproduksjonen
Frukt-, grønt- og veksthusnæringen
Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav knyttet
i EUs økologiregelverk
Prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner med markedspotensial
Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger
Investeringer som bedrer dyrevelferd.
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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-TILSKOT
(Lesja og Dovre)

Markberedning
Nyplanting

Inntil 40 %
Inntil 20 % (alle høgdelag)

KLIMATILSKOT
(statleg ordning)

Inntil 60% (sjå beskriving
under)
Suppleringsplanting
Inntil 20 %
Inntil 30% av total kostnad
Ungskogpleie/avstandsregulering
Inntil 40 %
Gjødsling
Inntil 50% av total kostnad
Stammekvisting
Inntil 40 %
1. gongs manuell tynning (både bartre og Inntil kr.130,- pr.kubikk lauvtre)
eller inntil kr.400 pr daa
(må dokumentera underskot
med timeliste og tal kubikk)
Tilskotsatsar av godkjente netto kostnader (utan meirverdiavgift)
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.
"Fyrste mann til mølla prinsippet" gjeld for disponible midlar inneverande år. Søknadsfrist på
gjennomførte skogkulturtiltak er 15. november for ordinære NMSK-tiltak.
Søknadsfrist for "tilskot til tettare planting" er 1.september.
Søknadsfrist for tilskot til "gjødsling av skog" er 15.september.

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 fastsett
minimumstal, jmf tabell under. For suppleringsplanting vert det gjeve inntil 30% tilskot av kostnader
som er gått med.
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
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10.Miljøtilskot – 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.
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.oktober.

11.Skogfond – refusjon - tilskott
Søknad om tilskot og refusjon registrerast på www.skogfond.no så snart som mogleg etter at tiltaket
er avslutta. Det må lastast opp/leggjast ved rekning/faktura som dokumenterer utført tiltak.
Alternativt kan søknad om refusjon frå skogfond og søknad om tilskot sendes kommunen på
standardskjema LDIR-909, sjå lenke https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordningerfor-skogbruk/refusjonskrav-for-utbetaling-fra-skogfond Det må da leggjast ved kartutsnitt som syner
avgrensing på området kor tiltaket er utført. Det er viktig å spesifisera om rekninga er betalt eller
ikkje.
Ved eigeninnsats skal dokumentasjon på arbeidskostnader og timeliste leggjast fram.
Kommunen tilrår skogeigar å registrere refusjonskrav og søkje tilskot via www.skogfond.no med
ordinær innlogging som på altinn.no. Instruks på korleis ein registrerer refusjonskrav, finn du ved å
gå inn på denne adressa: 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.
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12.Forvaltningskontroll
Høsten 2021 hadde landbrukskontoret forvaltningskontroll. Vi har nå fått kontrollrapporten fra
Statsforvalteren. Statsforvalteren har oppsummert kontrollen slik:
Statsforvaltaren i Innlandet har gjennomført kontroll av forvaltninga av tilskotsordningar i jordbruket
i Dovre og Lesja kommunar. Ordningane som vart kontrollerte er produksjonstilskot og avløysartilskot
i jordbruket (PT), regionale miljøtilskot for jordbruket i Innlandet (RMP) og tilskot til avløysing ved
sjukdom og fødsel mv. (SA). Forvaltningskontrollen hadde avkorting som hovudtema med spesielt
fokus på rettssikkerheit og likebehandling.
Statsforvaltaren har eit godt inntrykk av kommunen si rettleiing i dei kontrollerte ordningane, men vi
har funne nokre manglar ved forvaltninga.
Statsforvaltaren har funne 4 avvik og har 10 merknader etter kontrollen.
Landbrukskontoret har endret rutiner på de punktene Statsforvalter har påpekt. Vi har
forvaltningskontroll ca. hvert 5 år så nå gjelder det å holde på de gode rutinene og stadig forbedre
seg!

13.Evaluering av felles landbruksforvaltning 2018
I forbindelse med evaluering av landbruksforvaltninga ble det gjennomført en spørreundersøkelse
ute blant gårdbrukerne, politikerne og de ansatte i avdelinga. Svarprosenten var høy, hele 40 % av
gårdbrukerne svarte på spørreundersøkelsen. I etterkant av spørreundersøkelsen ble materialene
bearbeidet og det ble lagt en rapport som ble framlagt for PNU og Forvaltningsstyret 4.12.2018.
Rapporten ligger nå tilgjengelig på hjemmesiden til Lesja kommune under landbruk og anna næring landbruk. God lesing!

14.Bondens nettverk
Landbruket preges av større enheter og stadig høyere krav til effektivitet, økte krav til spesialisering
og kompetanse på mindre marginer. Dette kan være krevende for mange og det er ikke alltid like lett
å føle at man strekker til. Da er det viktig å ha noen å snakke med.
Bønder opplever de samme utfordringene som folk flest, eksempelvis skilsmisser, sykdom, stress og
vanskelig økonomi. En livssituasjon som oppleves som vanskelig, kan gi negative tanker. Det er
heldigvis blitt mer vanlig å kunne snakke om det som oppleves som vanskelig, men som ikke synes
utenpå. Det å ha noen å ringe til, en og snakke med om det som er utfordrende, er viktig.
De som har sagt ja til å være med i nettverket har absolutt taushetsplikt overfor tredje person. Det er
bare du eller den som ringer på vegne av deg, som kan gi tillatelse til å be om hjelp fra andre
instanser. Ta kontakt når det måtte være. Vi er tilgjengelig for deg!
https://www.lesja.kommune.no/tenester/landbruk-og-naringsutvikling/bondens-nettverk/
https://innlandet.nlr.no/tryggbonde
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15. Kontordag på Dovre
Landbrukskontoret har nå fast kontordag onsdag på Dovre. Ta gjerne kontakt på forhånd om det er
spesielle tema du vil drøfte så kan vi sørge for at saksbehandler på det fagfeltet tar imot deg.
Velkommen!

16.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)

17.Kadaverhund-ekvipasjer i Lesja og Dovre
Navn
Telefonnummer
Hund, rase
Nils Steinvik
48264942
Basse, Flatcoated Retriver
Elise Lyftingsmo
90969804
Nero, Flatcoated Retriver
Solveig Hågå
91510439
Bess, Border Collie
May Helen Brekken
95164316
Birka, Border Collie
Knut Nytun
97948919
Saga, Grå elghund
Inger Marie Nyløkken
92509870
Luna, Border Collie
Jacob Grothe
92509870
Eika, Jâmthund
Margit Hågå
95050089
Bess, Border Collie
Mali Tungen
90644195
Noahog Zeiss, Border Collie
Silje Grothe
41228877
Eika, Jâmthund
Merete Brendjord
90595691
Ace, Border Collie
Ekvipasjer uten prøven
Ingrid Tragethon
47657726
Bel, Border Collie
Jann Erik Dalum
48110993
Reina, Grå Elghund
Ola John Brækken
95745501
Khan og Hero, Grå Elghund*
Jan Petter Ølstadløkken
47873240 / 61245174
Leah, Grå Elghund*
*Godkjente ettersøkshunder.
Har du ein hund som leiter kadaver? Ta kontakt med landbrukskontoret så skriv vi deg på lista.
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18. Kommende arrangement våren 2022
23. mars blir det fagkveld med Energigården hos Bjørn Johan Traasdal. Her vil det bli informasjon om
alternative energikilder til gården, spesielt solcelleanlegg og bioenergi. Det vil være demonstrasjon av
flisfyring og solvarmeanlegg. Mer informasjon kommer på landbrukskontorets facebookside.
26. mars fra 10:00 til 18:00 er det endelig duket for landbruksmesse.
Her får du:

• Åpning og minikonsert ved Aasmund Nordstoga
• 25 framtidsfokuserte utstillere
• Mange spennende foredragsholdere
Inngang er gratis.
Se mer om arrangementet på Facebook: https://fb.me/e/17IWf89OI
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