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SØKNADSFRISTAR I 2020
 Produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved
ferie og fritid (PT):
Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og
fritid har to søknadsfristar og ei utbetaling i året:



15. mars (med telledato 1. mars) - del 1 av søknaden
15. oktober (med telledato 1. oktober) – del 2 av søknaden

Del 1 av søknaden er det husdyrprodusentar som kan levere. Ved del 2
er det både husdyr- og planteprodusentar som kan levere søknad.
Maksimalt tilskot til avløysing ved ferie og fritid i 2020 blir berekna på
grunnlag av gjennomsnittleg dyretal pr. 1. mars og 1. oktober.
Søknadsfrist 15. oktober. Søknaden kan oppdaterast med faktiske
utgifter til avløysing heilt fram til den 10. januar 2021.
 Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP):
Føretak som har rett til produksjonstilskot i jordbruket og beitelag
som er godkjende av kommunen kan søkje regionalt miljøtilskot
(RMP). I Innlandet omfattar ordninga m.a. tilskot til drift av seter
med mjølkeproduksjon, skjøtsel av bratt areal, skjøtsel av
stølsvollar og seterlandskap og endra jordarbeiding.
Søknadsfrist: 15.10.2020.
For drift av beitelag er fristen 1. november.
 Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Søknadsfrist i 2020 er 20. april.
 Søknad om tilskot frå Landbruksfondet i Nord-Fron
Søknadsfrist i 2020 er 20. april.
 Tilskot til drenering av jordbruksjord:
Søknadsfrist: 1. oktober.
 Erstatning vinterskade på eng:
Frist for endeleg søknad er 15. juli. Det skal meldast frå til
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landbrukskontoret så snart skadane blir oppdaga, og i god tid før
utbetring startar.
 Erstatning – avlingsskade:
Frist for endeleg søknad er 31. oktober. Det er svært viktig at
skader blir meldt til landbrukskontoret så snart dei har oppstått.
 Erstatning for rovdyrskader på husdyr:
Søknadsfrist: 1. november. Søknader skal leverast elektronisk på
Elektronisk søknadssenter på Rovviltportalen.no
 Tilskot til tiltak i beiteområder:
Søknadsfrist i 2020 er 20. april. Søknaden skal sendast inn digitalt
med innlogging via ID-porten/ Altinn.
 Mjølkekvoter:
Partane i jordbruksoppgjøret vart i oktober 2019 einige om å
gjennomføre ei oppkjøpsordning for å kjøpe ut 40 mill. liter
kumjølkekvote. Dette med bakgrunn i at Norge må avvikle
eksportsubsidiane innan 2021.
- Midlertidig oppkjøpsordning på mjølk, ku frist 31.03.
- Andre endringar i kvoteforhold både ku og geit frist 01.10.
- Konvertering og flytting av grunnkvote - Ingen frist.
- Sal av geitmjølkkvote 01.08.
- All informasjon om mjølkekvoter finn du på
www.landbruksdirektoratet.no eller du kan venda deg til
landbrukskontoret viss du har spørsmål.
TILSKOT TIL AVLØYSING VED SJUKDOM OG FØDSEL
Ordninga gjeld avløysarutgifter ved sjukdom, svangerskap/fødsel,
adopsjon, brukars dødsfall, sjukdom hjå barn, repetisjons-, heimevernsog sivilforsvarsøvingar. Søknadsfristen er seinast 1 år etter siste dag av
perioden for avløysing.
Det er nå produksjonen fyrste dag av søknadsperioden som skal ligge til
grunn for føretaket sin maksimale grunnsats.
Tilskotsgrunnlaget varierer med type produksjon og storleik på
produksjonen.
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Høgaste maksimale dagsats for ordninga er nå 1.670 kroner.
Det blir ikkje stilt krav til næringsinntekt hjå eigar av enkeltpersonføretak
før etter tredje år etter at føretaket er etablert.
Gå inn på: www.landbruksdirektoratet.no for å lesa meir om endringane i
Rundskriv 2020-3. Elles er det berre å ta kontakt med
landbrukskontoret om det er noko du lurer på.
SØKNAD OM TIDLEGPENSJON TIL JORDBRUKARAR
Det er eit krav om at eigedomen er tinglyst på ny eigar.
«Nye regler i forskrift om tidligpensjon for jordbrukere
Med virkning fra 1. januar 2019 ble forskrift om tidligpensjon for
jordbrukere endra. Oppsummert er endringene i regelverket slik:
- Det er lov å motta arbeidsavklaringspenger,
uføretrygd/uførepensjon, gjenlevendepensjon/etterlattepensjon
og avtalefestet pensjon samtidig med tidligpensjon for
jordbrukere.
- Årlig tidligpensjonsbeløp er ikke lenger begrenset av
referanseinntekten. Det betyr at alle får satsen som står i
jordbruksavtalen.
- Kommunen har ikke lenger noen formell rolle i forvaltningen av
ordningen, men må gi fylkesmannen informasjon ved behov.
- Utbetaling av tidligpensjon går over fra kvartalsvis til å bli
månedlig.
- Dersom ektefelle/samboer er yngre enn brukeren, kan ikke lenger
ektefelle/samboer få tidligpensjon fram til de selv fyller 67 år.
Utbetalingene stopper for begge parter når bruker fyller 67 år. «
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PRODUKSJONSTILSKOT (PT) OG TILSKOT TIL AVLØYSING VED
FERIE OG FRITID
Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid
har to søknadsfristar i året:
 15. mars (med telledato 1. mars) - del 1 av søknaden.
 15. oktober (med telledato 1. oktober) - del 2 av søknaden.
Du kan sende inn søknad frå og med telledatoene 1. mars og 1. oktober.
Føretak som leverer søknaden innan fristen, vil kunne endra
opplysningane i innsendt søknad i 14 dagar etter at fristen har gått
ut (dvs. fram til 29. mars og 29. oktober).
Del 1 av søknaden gjeld :
Husdyrtilskot, tilskot til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskot til
mjølkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon, tilskot til små og
mellomstore bruk, samt registrering av dyr som gjev grunnlag for tilskot
til avløysing ved ferie og fritid og tilskot til grovfôrareal.
Del 2 av søknaden gjeld:
Tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2020, husdyrtilskot, tilskot til
økologisk areal og husdyr, tilskot til bevaringsverdige husdyrraser,
distrikstilskot frukt, bær og grønt for kvantum. Areal og
kulturlandskapstilskot, tilskot til dyr på beite, tilskot til dyr på
utmarksbeite, driftstilskot til mjølkeproduksjon og til spesialisert
kjøttfeproduksjon, samt registrering av dyr som gir grunnlag for tilskot til
grovfôrareal og avløysing ved ferie og fritid for 2020.
Einskilde opplysningar kan etterregistrerast i tidligare innlevert søknad
etter 15. oktober, men innan 10. januar:





avløysarutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senare enn 15.
oktober.
livdyr av kylling og kalkun som er seld mellom 16. oktober og 31.
desember.
frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter
produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31.
desember.
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Det er søker sitt ansvar at søknaden blir levert innan søknadsfristen. For
å bli rekna som levert i rett tid, må søknaden vere levert elektronisk
via altinn.no før midnatt på datoen for søknadsfristen.
Forskrift og rettleiing er å finne på www.landbruksdirektoratet.no Alt
informasjonsmateriale og brev om tilskot blir sendt digitalt i føretaket sin
meldingsboks i Altinn.
Når du skal levere elektronisk søknad om produksjonstilskot, gå inn på
www.landbruksdirektoratet.no og trykk på lenka med Søk om
produksjonstilskot, da kan du logge deg rett inn på skjema i Altinn.
Kontakt landbrukskontoret viss du treng hjelp til søknaden.
BYGDEUTVIKLINGSMIDDEL / IBU- MIDDEL FOR 2020
Informasjon frå heimesida til Innovasjon Norge:
Søknadsfrist
Ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende.
Prioriterte tiltak/områder:
Tradisjonelt landbruk
I region Innlandet er produksjonene prioritert på følgende måte:
1a) Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner. Omfatter også gjødsellager og
driftsbygninger til aktiv setring. Modernisering av små og mellomstore
melkeproduksjonsbruk og ombygging fra bås- til løsdrift, vil bli prioritert
fremfor større utvidelser innen melkeproduksjon eller nyetableringer og
større utvidelser innen ammeku.
1b) All økologisk produksjon. På grunn av markedssituasjonen gis det
ikke tilskudd til utvidelser eller nyetablering på egg, svin, kylling og
kalkun.
2) Planteproduksjon for salg. Begrunnet i markedsmuligheter og
klimautfordringer avsettes 15 % av midlene til tradisjonelt landbruk i
Hedmark og Oppland i 2019 til prosjekter som bidrar til økt tørke- og
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lagerkapasitet i planteproduksjonen og vanningsanlegg* innen frukt-,
grønt- og bærproduksjon.

3) Kraftfôrkrevende husdyrproduksjoner
*Det kan kun gis støtte til faste installasjoner i hht §3c i IBU-forskriften.
Vanningsvogn og annet flyttbart overflateutstyr kan ikke inngå i
støttegrunnlaget.
Bygdenæring
Det er et ønske om å stimulere til nyskapende og gode prosjekter. Det er
derfor ingen tydelig prioritering av midler til landbruksbaserte næringer.
Det er imidlertid nasjonal oppmerksomhet og forventninger innen
områdene lokalmat, landbruksbasert reiseliv, «inn på tunet», bioenergi
og bruk av tre. Prosjekter innen disse områdene er velkomne!
Ekstra tilskudd for bygg i tre
I 2020, 2021 og 2022 innføres en ordning med ekstra tilskudd for bygg i
tre for tradisjonelle landbruksproduksjoner for å stimulere til valg av
klima- og miljøvennlige byggematerialer.
Ordningen gjelder nytt areal i form av tilbygg eller nybygg. Tre må være
hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner.
 Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med
takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre:
Inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset til kr. 400 000.
 Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er
hovedmateriale:
Inntil 10 % ekstra tilskudd avgrenset til kr 200 000.
Innovasjon Norge vurderer grunnlaget for ekstra tilskudd uavhengig av
om det er søkt om det eller ikke.
Det kan ikke gis ekstra tilskudd til bygg for produksjoner som strider mot
nasjonale føringer (som for eksempel utvidelse eller nyetablering av
svine- eller eggproduksjon) eller prosjekter som er så lavt prioritert i de
ulike fylkene at de ikke kan oppnå ordinært investeringstilskudd.
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Særskilte prioriteringer av regioner
Trysil, Engerdal og samtlige Valdreskommuner.
Ikke prioriterte tiltak/områder:
Tradisjonelt landbruk




Det vil ikke bli gitt tilskudd til utvidelser eller nyetablering på egg,
svin, kylling og kalkun på grunn av markedssituasjonen.
Reinvestering i/utskifting av melkerobot er ikke prioritert.
Risikolån skal kun prioriteres i de områder av fylket hvor det er
knyttet usikkerhet til panteverdier. Prosjektene må ha stor
næringsmessig betydning for søker og for samfunnet ellers.

Hvor mye kan vi finansiere?
Utmåling av støtte skjer individuelt ut fra en vurdering av lønnsomhet,
soliditet, risikoavlastning og hvor mye støtte som skal til for at prosjektet
blir gjennomført.
Følgende maksimalsatser gjelder
Investeringer
Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende
produksjonsutstyr av varig karakter opp til 35 % av godkjent
kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per prosjekt.
For lager for husdyrgjødsel kan det gis tilskudd inntil 20 % avgrenset til
100 000 kroner.
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom de planlegg søknader til
Innovasjon Norge.
LANDBRUKSFONDET I NORD-FRON 2020
Det kan gjevast tilskot frå landbruksfondet til nydyrking, kjøp av
mjølkekvote, mindre utbetringar av fjøs/seterfjøs, tilleggsnæringer m.m.
Søknadsfristen er årleg den 15.4. (For 2020 - søknadsfrist 20.4).
Det er utval for miljø-, landbruk- og areal som forvaltar fondet.
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SMIL –Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2020
I Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, sist endra frå
1.1.2017 står det i §1 at: Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets
kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som
kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal
prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.
I samband med rullering/revidering av tiltaksstrategiar for SMIL i 2020,
så har Landbrukskontoret i samarbeid med faglaga i kommunen
utarbeidd – Tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak for landbruket (SMIL)
for Nord-Fron kommune i perioden 2020-2023. Strategien har vore sendt
til Fylkesmannen i Innlandet for høyring.
I rulleringa er det ein del endringar, av nye tiltak er det m.a. tilskot til
etablering av lagerkum/ lagune for husdyrgjødsel, samt etablering av
dekke over eksisterande lagerkum/ lagune. Det er også endringar i krav
til kostnadsoverslag og i satsar for tilskot. Søknader i 2020 vil bli
behandla etter dei nye retningslinene. Dokument med nye retningsliner
er å finna på kommunen si heimeside.
Det er ikkje lenger krav om at ein må ha registrert eit føretak for å kunne
søkje om SMIL-tilskot. Frå og med 2020 kan også personar som eig ein
landbrukseigedom søkje om tilskot. Det er fortsatt eit vilkår om at det
skal gå føre seg ein tilskotsberettiget produksjon på
landbrukseiendommen og oppfyller vilkåra i forskrift 19. desember 2014
nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og §
3 eller § 4.
Søknadsfristen er årleg sett til den 15.4 (For 2020 - søknadsfrist 20.4).
SMIL-søknader med vedlegg skal leverast via Altinn.
I samband med sluttrapportering av SMIL-tiltak kan de bruke
følgjande satsar for eige arbeid:
Maksimalprisar som kan godkjennast til eige utført arbeid (ikkje
fakturerte utgifter):
 Manuelt arbeid
kr. 350/time
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 Traktor m/ev. utstyr inkl. førar
kr. 700/time
 Ved gravearbeid med eige gravemaskin, 8-12 t. kr. 850/time
Øvrige priser og tilskottsatsar går fram av ny Tiltaksstrategi for SMIL for
Nord-Fron kommune for 2020- 2023.
Dokumentet er å finna på kommunen si heimeside. Landbrukskontoret
har den også i papirutgåve.
Nord-Fron har i 2020 fått tildelt ei ramme på same nivå som tidlegare, og
vi oppmodar dei som planlegg SMIL-tiltak om å søkje. Dei som søkte i
2019 og fekk avslag pga for lite middel, kan gi beskjed pr e-post viss dei
ønskjer å oppretthalde søknaden. Er det noko du lurar på, kontakt
Landbrukskontoret i Nord-Fron, tlf. 61 21 61 90 .
TILSKOT TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER
Som ein del av kommunereformen har kommunane frå 1.1.2020 fått
overført ansvaret frå Fylkesmannen for forvaltning av tilskot til tiltak i
beiteområder. Formålet med tilskot til tiltak i beiteområder er å legge til
rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på
utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Landbrukskontoret i
Nord-Fron har i samarbeid med faglaga i kommunen utarbeida lokale
retningsliner for Nord-Fron. Dokumentet er å finna på heimesida til
kommunen. Landbrukskontoret har den også i papirutgåve.
TILSKOT TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD
Søknader om tilskot til drenering av jordbruksjord skal sendast inn digitalt
med innlogging via ID-porten/ Altinn.
Jf. Forskrift om drenering av jordbruksjord, så kan tilskot til drenering av
jordbruksjord avgrensa til systematisk grøfting, profilering og omgraving
utgjera kr. 2000 pr.daa. Ved anna grøfting kan det gjevast kr. 30 pr.
løpemeter grøft avgrensa oppad til kr. 2000 pr. daa.
Tiltaket må gjennomførast innan tre år frå søknaden vart innvilga.
Har du spørsmål eller treng hjelp til å søke, kontakt landbrukskontoret.
Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord kan leverast
fortløpande med siste frist 01.10.2020.
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AREALENDRINGAR PÅ GARDSKART
Landbrukskontoret må varslast så fort som mogleg, og seinast 1. august,
om nydyrka areal (ferdig sådd), nye beiteareal som er rydda, og
eventuelt andre arealendringar på garden (til dømes dyrka jord som er
nedbygd).
Alle arealendringar må vera ferdig digitalisert i Gardskart seinast 28.
august for at det skal vera mogleg å søkje produksjonstilskot og ev.
regionalt miljøtilskot på arealet ved registreringsdato 01.10.2020.
Ved varsling til Landbrukskontoret om endring/oppmåling av areal på
eigedomen, gi beskjed om du vil delta på oppmålinga.
NYDYRKING
Nydyrking er eit søknadspliktig tiltak . Ved søknad om nydyrking skal det
nyttast eige søknadsskjema som skal leverast kommunen.
Søknadsskjema er å finna på www.nord-fron.kommune.no eller
www.regjeringen.no/no/dep/lmd Landbrukskontoret har søknadsskjema
på papir. NB! Landbruksfondet i Nord-Fron gjev støtte til nydyrking.
KOMMUNAL GODKJENNING AV 5-ÅRIG GJØDSLINGSPLAN
Dei føretaka som disponerer husdyrgjødsel frå mindre enn 5
gjødseldyreiningar (t.d. 5 mjølkekyr, 15 ungdyr av storfe, 8 ammekyr, 35
vinterfôra sauer, 18 slaktegris), med ei enkel driftsform, dvs. at
gjødslingsbehovet varierer svært lite for dei einskilde skifta frå år til år,
kan søkje kommunen om gjødslingsplan som kan vare i inntil 5 år.
Søknadsskjema er å få på landbrukskontoret. Kart, analyseresultat av
jordprøver og gjødslingsplan skal leggjast ved søknaden.
Det er utarbeidd elektronisk søknadsskjema. Skjema ligg ute på
kommunen si heimside. Du finn det under søknadsskjema og landbruk:
https://www.nord-fron.kommune.no/sd/skjema/NFR019/
SØKNAD OM LØYVE TIL SPREIING AV HUSDYRGJØDSEL PÅ ENG
UTAN NEDMOLDING UTANOM TILLATE PERIODE

13

Det er utarbeida elektronisk søknadsskjema. Skjema ligg ute på
kommunen si heimside. Du finn det under søknadsskjema og landbruk:
https://www.nord-fron.kommune.no/sd/skjema/NFR007/
REGISTRERING AV LAG OG FORENINGAR I BRØNNØYSUNDREG.
All post frå kommunen blir sendt via SvarUt/ SvarInn. Dette inneber at du
får brev frå kommunen i din innboks i Altinn. Viss brevet ikkje blir opna
etter to dagar, så blir det automatisk generert eit brev som blir sendt i
posten. Det er difor viktig å ha rett adresse. Det er særleg viktig at alle
lag og foreningar til einkvar tid er oppført med rett kontaktinformasjon i
Brønnøysundregisteret.
RYDDEAKSJON LANGSMED GUDBRANDSDALSLÅGEN
Ryddeaksjonen og strandryddedagen i 2019 viste at det var
hushaldningsavfall som utgjorde den største mengda, ikkje
landbruksplast. Det blir ny ryddeaksjon våren 2020, men tidspunktet er
ikkje endeleg fastsett. Det er sendt prosjektsøknad til Miljødirektoratet
om middel til å organisere ny ryddeaksjon i 2020, og det blir i år fokus på
alt avfall.
LAGRING AV RUNDBALLER M.M. LANGS VASSDRAG
Nord-Fron kommune vil oppmode til at rundballer m.m. ikkje blir lagra
langs vassdrag - Gudbrandsdalslågen.
BIOGASSANLEGG I MIDT-GUDBRANDSDALEN
Kommunane Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, samt Midt-Gudbrandsdal
renovasjonsselskap (MGR) har gjennomført eit moglegheitsstudie knytt
til etablering av eitt eller fleire utvinningsanlegg for biogass basert på
husdyrgjødsel og eventuelt våtorganisk avfall i Midt-Gudbrandsdalen.
Det er Multiconsult som har utført studien. Utgangspunktet for studien er
knytt til moglegheitene for å hovudsakleg nytte husdyrgjødsel som
substrat for eit biogassanlegg. Del 1 av prosjektet er gjennomført, og
viser at det er grunnlag for etablering av eit biogassanlegg i MidtGudbrandsdalen.
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Ein er nå i gang med forprosjekt del 2, kor følgande spørsmål skal bli
utgreidd:
1. Kartlegge råvaregrunnlag og marknadspotensiale for biogass.
2. Kartlegge økonomiske og tekniske forhold ved biogassanlegg.
3. ROS-analyse av biogassanlegg.
Målet er at rapportane skal vere ferdig i løpet av hausten 2020.
Rapportane skal danne grunnlaget for å svare på om det er mogleg å gå
vidare med konkrete planar om investering i eit biogassanlegg i MidtGudbrandsdalen.
INFORMASJON FRÅ MATTILSYNET
Ny dyrehelseforskrift - Hva er nytt?
Mye videreføres fra den gamle forskriften, men en del er nytt.
Viktige endringer i regelverket er:
 Det innføres karenstid for flytting av storfe, svin og lamadyr
 Dyreholdere får større ansvar for forebyggende helsearbeid.
Viktige stikkord her er skriftlig smittevernplan, særskilte
hygienekrav i næringsrettede dyrehold og kompetansekrav.
 Forbud mot flytting av hunndyr av sau videreføres og utvides til å
også gjelde hunndyr av geit. Forbud mot flytting av småfe over
fylkesgrenser oppheves, og det blir laget større regioner som vil
bidra til at det nå blir lettere å flytte hanndyr av småfe. Det åpnes
også for livdyrsamarbeid på småfe under visse forutsetninger.
Link til forskrifta:
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere
/veileder_til_dyrehelseforskriften.34831/binary/Veileder%20til%20dyrehel
seforskriften
Større smittepress gir større ansvar for bonden
De nye reglene gir et større ansvar til deg som jobber med
produksjonsdyr. Det stilles krav om kompetanse, som blir gjeldende fra
1. januar 2020, og en skriftlig smittevernplan som er tilpasset det enkelte
dyrehold.
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Norsk dyrehelse er veldig god og slik ønsker vi at det fortsatt skal være.
Skal vi beholde den gode dyrehelsen må vi tenkte forebygging av
sykdom fremfor bekjempelse. Å forebygge sykdom vil alltid være mindre
kostbart enn å bekjempe den. I tillegg gir forebygging bedre dyrevelferd,
et etisk forsvarlig dyrehold og bedre økonomiske forutsetninger for det
norske landbruket.
Mennesker reiser mer og tar med seg bakterier og smittestoffer tilbake,
landbruket etterspør nye arter eller raser av dyr, og tempoet på
omsetning av dyr har økt.
Alle disse faktorene er med på å øke smittepresset i norske dyrehold.
Kompetansekrav i husdyrhold
Alle som driver med husdyr har et ansvar for at dyrene stelles og
håndteres på en måte som gjør at de har det bra og får oppfylt sine
behov. Kompetente dyreeiere er kanskje det viktigste virkemidlet for å
oppnå god dyrevelferd.
Etter § 6 i lov om dyrevelferd skal dyreholder sørge for at dyr blir
ivaretatt av tilstrekkelig og kompetent personell. Det er viktig for dyrenes
velferd at eier, røktere, avløsere og evt. andre som steller og håndterer
dyr, har nødvendige holdninger, kunnskap, og ferdigheter slik at dyrene
blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Andre personer som ikke har et
direkte ansvar for dyr, men som pga. sin aktivitet kan påvirke velferden
hos dyr, for eksempel hovslagere og klauvskjærere, skal ha nødvendig
kompetanse til den aktiviteten de utfører.
Kompetansekravet er utdypet i de ulike husdyrartenes hold –og
velferdsforskrifter. Ønsker du for eksempel å vite hvilke krav som stilles
til kompetanse for personer som steller og håndterer storfe, må du gå inn
på storfe og finne forskrift om hold av storfe under «gjeldende
regelverk».
Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at kravene til kompetanse i
regelverket følges
E-læringskurs: dyrehelse og smittevern
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Kurset er for deg som driver næringsretta dyrehold og trenger ny
kunnskap om dyrehelse og smittevern. Det er lansert moduler for deg
som jobber med storfe og/eller sau. Utover våren i 2020 rulles det også
ut moduler for geit, gris, fjørfe og kamelider i samme kurs.
Kurset er relevant for alle som ikke kan dokumentere oppdatert
kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere utdanningsnivå.
Kurset er utviklet for å dekke kompetansekravet i den nye
dyrehelseforskriften som gjelder fra 01.01.2020.
Som dyreholder er du en viktig bidragsyter for å ivareta den gode, norske
dyrehelsa. Din kunnskap og dine daglige valg er viktige smitteverntiltak.
Dette kurset er godkjent av Mattilsynet som kompetansegivende og
møter kravet i dyrehelseforskriften. Innholdet tar for seg alle
husdyrproduksjoner slik at du selv kan velge hva som er mest aktuelt for
deg og din drift med ett eller flere dyreslag. Prisen vil være kr. 1000,uavhengig om du har ett eller flere dyreslag på gården din.
Kurset tar 1 til 2 timer å gjennomføre og gir deg:
- Kort introduksjon om status for norsk dyrehelse
- Innføring i hva godt smittevern betyr for dyrehelsa og drift av egen gård
- Egne moduler for storfe, sau, geit, gris, fjørfe og kamelider som gir
kunnskap om dyrehelse og aktuelt smittevern for din produksjon
- Interaktive oppgaver for på egen gård og drift
- Kompetansebevis og utkast til smittevernplan med kartutsnitt på
gårdsnivå
Her finn du oversikt over godkjente kurs:
https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/e-laringskursdyrehelse-og-smittevern/
Mattilsynet skal gjennomføre Tilsyn med velferd for svin i 2020-2021.
Meir informasjon om dette vil kome i mai 2020.
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TILSKOT TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK (NMSK) I SKOGBRUKET
Innledning
Fra og med 2020 har kommunene fått ansvar for forvaltning av alle
tilskuddsordningene som går inn under NMSK-forskriften. I
Gudbrandsdalen har det vært avholdt to møter (17.12.2019 og
12.2.2020) mellom kommunenes skogbruksansvarlige, representanter
fra Fylkesmannen i Innlandet og representanter fra Glommen Mjøsen
Skog SA angående utformingen av de overordnede retningslinjene for
NMSK-tilskudd i regionen.
Når det gjelder tilskuddssatser og prioritering av tiltak for tilskudd er dette
drøftet lokalt med kontaktutvalget for skogbruk i møte 7.11.2019, hvor
skogbruksansvarlig fra kommunen, representanter fra Glommen Mjøsen
Skog SA og representanter fra Fron Skogeierlag deltok.
Kommunenes skogansvarlige i Gudbrandsdalen har bestemt å ha en
stor grad av regionalt samarbeid i forbindelse med forvaltning av NMSKmidlene. Det vil si at kommunene i fellesskap har diskutert overordnede
retningslinjer for NMSK-midlene, og valg av tilskuddssatser. Kommunene
i Gudbrandsdalen har lagt opp til at det vil være mulig å omfordele
NMSK-midler kommunene i mellom ved behov. Det er også lagt opp til at
tilskudd til vegbygging og taubanedrifter vil forvaltes regionalt.
Tilskuddsordningene kan omfatte tilskudd til skogkulturarbeider, bygging
av skogsveger, miljøtiltak i skog, driftstilskudd til drift med taubaner og
hest, utdrift av virke til bioenergi og tilskudd til tiltak og prosjekter som
bidrar til å utvikle skogbruket i en kommune eller region, når tiltaket eller
prosjektet ikke omfattes av andre etablerte tilskuddsordninger i
landbruket.
Overordnede krav for å kunne motta NMSK-tilskudd
For at tiltak skal kunne motta NMSK-tilskudd må de gjøres i henhold til
aktuelt lovverk og norsk PEFC skogstandard. Alle tiltak som skal motta
NMSK-tilskudd må være økonomisk, økologisk og skogfaglig forsvarlige.
Dersom tiltak utføres som eget arbeid, eller i regi av egne ansatte kan
tilskudd gis til «normale» arbeidskostnader, det vil si at kostnaden ikke
skal overstige det det hadde kostet å leie inn profesjonelle entreprenører
til å utføre arbeidet.
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Tilskuddssatser og vilkår
Tilskudd til skogkulturtiltak, NMSK-forskriftens §4
I 2020 er det mulig å få NMSK-tilskudd til følgende skogkulturtiltak:
Tiltak
Planting i høydelag 7 og 8 (over 650 moh)
Suppleringsplanting
Markberedning
Ungskogpleie

Tilskuddssats
20 %
30 %
40 %
40 %

I tillegg til disse tiltakene fins det også nasjonale tilskuddsordninger til
tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog. De nasjonale
tilskuddsordningene har egne retningslinjer, som er tilgjengelige på
Landbruksdirektoratets nettsider. Kommunen er saksbehandler på de
nasjonale tilskuddsordningene.
Tilskudd til tettere planting (gjennom den nasjonale ordningen) kan
kombineres med tilskudd til planting i høydelag 7 og 8. Tilsvarende kan
tilskudd til suppleringsplanting kombineres med nasjonal
tilskuddsordning.
Vilkår:
 Alle skogkulturtiltak som det søkes tilskudd til må kartfestes.
 For å være berettiget tilskudd må alle tiltak være utført på en
skogfaglig forsvarlig måte.
 Ungskogspleie må utføres før gjennomsnittshøyden etter inngrep
overstiger 8 meter.
Tilskudd til vegbygging, NMSK-forskriftens §5
Det kan gis inntil 40% tilskudd til nybygging eller ombygging av
skogsbilveger, og inntil 25% tilskudd til nybygging eller ombyging av
traktorveger. I spesielle tilfeller kan høyere tilskuddssats vurderes, for
eksempel ved bruk av profesjonell vegplanlegger. Kostnader til
utarbeiding av byggeplan kan tas inn som en del av tilskuddsgrunnlaget.
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Hvis det benyttes profesjonell vegplanlegger kan kostnader til oppfølging
av byggeprosjektet (innleid byggeleder) også tas inn i
tilskuddsgrunnlaget.
Godkjent vegplanleggar i Innlandet er Erik Gjerstadberget, mobil 416
94 122.
Vilkår:
 Minimum anleggskostnad for at veger skal kunne komme i
betraktning for tilskudd er kr 30 000, Det er kun vesentlige opprustninger til en bedre vegklasse i
samsvar med landbruksvegnormalene som er tilskuddsberettiget.
Ordinært vegvedlikehold er ikke tilskuddsberettiget.
 Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter gjeldende
forskrift om planlegging og godkjenning av veger til
landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
 Vegen må bygges i samsvar med gjeldende normaler for
landbruksveger med byggebeskrivelse (LMD 2013).
 Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge byggeplan som
kommunen har godkjent.
 Tilskudd gis kun til skogandelen av veganlegget
 Det er et krav om at vegen blir vedlikeholdt til den standard som
den opprinnelig ble bygd. Kravet er satt til å gjelde i 25 år.
 Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom
deltakerne om fordeling av kostnader og ansvar i forbindelse med
tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår som blir knyttet til
senere oppfølging og vedlikehold.
Tilskudd til punktutbedringer på eksisterende skogsbilveger
Det kan gis tilskudd til tiltak som fjerner flaskehalser på
skogsbilvegnettet, som for eksempel utbedring av bruer, kulverter og
stikkrenner, utvidelse av snuplasser, opprustninger av strekninger med
dårlig bæreevne eller utbedring av strekninger med for liten vegbredde.
Det gis inntil 40% tilskudd til punktutbedringer og inntil 50% tilskudd til
utbedring eller utskifting av bruer.
Vilkår:
 Minimum anleggskostnad for at punktutbedringer skal komme i
betraktning for tilskudd er kr 30 000,-
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 Søknad om ombygging av skogsbilveg må være godkjent av
kommunen etter gjeldende forskrift om planlegging og godkjenning
av veier til landbruksformål, eller etter plan- og bygningslovens
bestemmelser, før puktutbedringen gjennomføres.
 Punktutbedringen skal utføres i henhold til tekniske krav for
vegklasse 3 eller 4 i gjeldende normaler for landbruksveger med
byggebeskrivelse.
 Tilskudd gis kun til skogsandelen av punktutbedringen.
 Ordinært vegvedlikehold og grøfterensk er ikke tilskuddsberettiget.
Tilskudd til miljøtiltak i skog, NMSK-forskriftens §6
Det kan gis tilskudd til følgende miljøtiltak:
 Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre
skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.
 Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langvarig bevaring av
spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren
avstår fra hogst eller legger om skogsdriften.
 Dekning av merkostnadar ved skogsdrift for å unngå vegbygging
som vil redusere villmarkspregede områder.
Det er et vilkår for utbetaling av tilskudd at miljøverdiene kan påvises og
dokumenteres, og at merkostnaden eller tap er tilstrekkelig dokumentert.
Beregning av tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier
går frem av skriv fra Landbruyksdirfektoratet av 26.8.2019 – Beregning
av tap og tilskudd etter NMSK-forskriften §6b.
Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000.
Skogeieren og kommunen skal inngå en avatale om plikter og
restriksjoner knyttet til tiltaket. Slike avtaler bør normalt være på 10 år.
Tilskudd til drift med taubane, hest og annet, NMSK-forskriftens §7
Tilskudd til taubanedrift
Tilskudd til taubanedrift gis som en fast sats per m3 virke (gran, furu,
lauv) levert til industriformål. Tilskuddssatsen er uavhengig av
banelengde. Tilskuddsordningen omfatter bruk av taubane og
slepebane.
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Tilskuddssatser til taubanedrift i 2020:
 Gran: 160 kr/m3.
 Furu/Lauv: 180 kr/m3.
Det er mulig å søke tilskudd for tilrettelegging av stand-/velteplass. Det
kan gis tilskudd på inntil 50% av dokumenterte kostnader for planering,
graving av bardunfeste, utvidelse av oppstillingsplass osv. Maksimal
anleggskostnad er kr 25 000,-.
Kippekostnader (kipping på bilveg) kan søkes kompensert med kr 10/m3,
mot dokumentasjon.
Vilkår:
 Tilskudd gis kun til hogst av skog i hogstklasse 4 eller 5.
 Det kan gis tilskudd bare dersom bruk av taubane ut i fra lokale
driftsforhold er et rasjonelt og hensiktsmessig driftsopplegg.
Tilskudd til taubanedrift skal ikke motvirke utbygging av et rasjonelt
vegnett innenfor et naturlig avgrenset driftsområde.
 Området må være avsatt til landbruksformål i arealplanen, og
arealet skal fortsatt brukes til skogbruksformål. Der arealet skal
omdisponeres til andre formål gis ikke tilskudd.
 Det må være gjennomført miljøregistreringer på eiendommen før
hogsten gjennomføres. På eiendommer med mindre enn 100 dekar
produktiv skog er det tilstrekkelig med dokumentert føre-varvurdering før hogst.
 Tømmerleveranser som skal danne grunnlag for tilskudd må være
registrert i skogfondssystemet.
 Vrak/annet virke med bruttoverdi kr 0 i skogfondssystemet er ikke
tilskuddsberettiget.
 Endres tilskuddssatsen i løpet av hogstperioden benyttes dato på
målekvitteringen for fastsettelse av tilskuddssats.
 Det er et krav at arealer med granbonitet blir tilplantet i driftsåret
eller påfølgende år, det vil si at taubanedrifter som avvirkes nå i
2020 senest skal tilplantes i løpet av 2021.
 Furumark skal sikres tilfredsstillende foryngelse etter hogst.
 Der det søkes om tilskudd til tilrettelegging av
standplass/velteplass må anlegging av standplass først være søkt
om og godkjent av kommunen. Søknadsskjema LDIR_902
benyttes til å søke om bygging av standplass/velteplass.
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Tilskudd til manuell 1. gangs tynning
Det kan gis tilskudd til manuell 1. gangs tynning i hogstklasse 3 (yngre
produksjonsskog). Tynning med hogstmaskin er ikke berettiget tilskudd.
Tilskudd til drift med hest
Det kan gis tilskudd til drift med hest i vanskelig terreng. Tilskuddet gis
som en fast sats pr. m3 tømmer levert til industriformål. For 2020 er
tilskuddssatsen 50 kr/m3.
Vilkår:
 Tømmerleveranser som skal danne grunnlag for tilskudd må være
registrert i skogfondssystemet.
Tilskudd til andre tiltak i skogbruket, NMSK-forskriftens §8
Det kan gis tilskudd til andre tiltak og prosjekter som bidrar til å utvikle
skogbruket i kommunen, når tiltaket eller prosjektet ikke omfattes av
andre etablerte tilskuddsordninger i landbruket. Aktuelle tiltak er for
eksempel prosjekter som har som mål å øke aktiviteten og
ressursutnyttelsen i og fra skogen.
Søknadsprosedyre, søknadsfrister og saksbehandling
Tilskudd til skogkulturtiltak
Søknadsprosedyre:
 Søknad om tilskudd til skogkultur leveres inn etter at tiltaket er
gjennomført. Søknader om tilskudd leveres og saksbehandles i
sammenheng med eventuell søknad om utbetaling fra skogfond til
tiltaket. Kostnader dokumenteres gjennom kopi av faktura, hvis
arbeidet er utført av innleid entreprenør. I mange tilfeller kan
avkrysningsfelter på faktura fra entreprenør fungere som
tilskuddssøknad, så fremt disse feltene fylles ut og fakturaen
underskrives. Ellers benyttes søknadsskjema LDIR_909.
 Hvis arbeidet er utført i egen regi benyttes søknadsskjema
LDIR_909.
 Alle tilskuddssøknader må ha underskrift.
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Søknadsfrister:
 Frist for å søke om tilskudd til skogkulturtiltak er utgangen av
kalenderåret etter at tiltaket er gjennomført, dvs. at for
skogkulturtiltak gjennomført i 2020 er søknadsfristen 31.12.2021.
(Samme frist som søknad om utbetaling fra skogfond).
 For å være sikret de tilskuddssatser og vilkår som gjelder i 2020
må utbetaling av tilskudd skje i løpet av 2020. For å få utbetalt
tilskudd i 2020 må søknaden om tilskudd leveres inn senest
1.12.2020.
Saksbehandling:
Søknader om tilskudd til skogkultur behandles fortløpende i løpet av året.
Tilskudd til vegbygging
Søknadsprosedyre:
 For å kunne søke om tilskudd til vegbygging må søknad om
bygging av landbruksveg være godkjent først.
 Søknad om tilskudd til vegbygging leveres til kommunen,
søknadsskjema LDIR_903 skal benyttes. Byggeplan med
arbeidsbekrivelse/linjebeskrivelse og kostnadsoverslag skal ligge
ved søknadsskjemaet.
 Hvis det er et veglag som står for utbyggingen skal veglagets
godkjente og signerte vedtekter, samt årsmøtereferat, ligge ved
tilskuddssøknaden.
Søknadsfrister:
Kommunen tar fortløpende i mot søknader om NMSK-tilskudd til
skogsveganlegg.
Saksbehandling:
Som hovedprinsipp er det en forutsetning at tilskudd til
skogsvegprosjekter skal utløse aktivitetsøkning og bidra til økt utnyttelse
av skogressursene i vegens dekningsområde. Hvis det kommer inn flere
tilskuddssøknader enn hva som er tilgjengelig av tilskuddsmidler vil
vegprosjektenes potensiale for å utløse aktivitetsøkning og bidra til økt
utnyttelse av skogressursen være grunnlaget for prioritering mellom
prosjektene.
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Den konkrete vurderingen av vegprosjektenes evne til å oppfylle denne
målsettingen vil innebære en vurdering av flere faktorer, som for
eksempel:
 Vegens lengde.
 Vegens dekningsområde.
 Kvantum i hogstklasse 4 og 5 som sokner til vegen.
 Antall interessenter i vegprosjektet.
 Et operativt veglag med fungerende styre, godkjente vedtekter og
regelmessige årsmøter.
Tilskudd til miljøtiltak i skog
Søknadsprosedyre:
 Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog leveres til kommunen,
søknadsskjema LDIR_911_B skal benyttes.
 Det må legges ved nødvendig dokumentasjon og kart ved
søknaden. De ulike miljøtiltaksenhetene skal være kartfestet. Det
skal også legges ved oppsett som viser grunnlaget for beregnet
merkostnad/tap på den enkelte miljøtiltaksenhet.
Søknadsfrister:
Kommunen tar fortløpende i mot søknader om tilskudd til miljøtiltak i
skog.
Saksbehandling og utbetaling:
Vilkår for utbetaling av tilskuddet er at miljøverdiene kan påvises og
dokumenteres, og at merkostnaden eller tap er tilstrekkelig dokumentert.
Avtale med skogeier er generelt en betingelse for utbetaling av tilskudd.
Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,-.
Tilskudd til drift med taubane, hest og annet
Tilskudd til taubanedrift
Søknadsprosedyre:
 For å være sikret tilskudd må kommunen ha gitt forhåndstilsagn
om tilskudd før drifta settes i gang.
 Søknad om forhåndstilsagn kan sendes i form av et brev. I
søknaden må det angis hvor det skal avvirkes, hvor stort volum
som forventes, hvilken treslagssammensetning som forventes og
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når det skal avvirkes. Det bør også angis om det er gjennomført
MIS-registrering på eiendommen. Det må følge med et kart som
viser driftsområdet.
Søknadsfrister:
Kommunen tar fortløpende i mot søknader om forhåndstilsagn på
tilskudd til taubanedrifter.
Saksbehandling og utbetaling:
 Drifta må forhåndsvurderes av kommunen, samt behandles etter
naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12. Tiltaket skal også
forhåndsvurderes i forhold til potensiell fare for flom- erosjon- eller
skredskader på omkringliggende boliger, anlegg eller annen
infrastruktur (veger, jernebane osv.).
 Kommunen gir forhåndstilsagn på tilskudd til et bestemt
hogstkvantum.
 Søknad om utbetaling av tilskudd sendes etter at drifta er
gjennomført og alt tømmer målt inn. Søknadsskjema SLF 916 skal
benyttes.
Klageadgang
Alle enkeltvedtak angående NMSK-tilskudd kan påklages etter kapittel 6
i forvaltningsloven. Fylkesmannen i Innlandet er klageinstans og klagen
sendes via kommunen. Klagefrist er 3 uker fra melding om vedtak er
mottatt.
Tilskuddssatser NMSK - 2020, Nord-Fron kommune
Formål
Tilskuddssats
Kommentarer
Nyplanting, høydelag 7/8
20%
I tillegg tilskudd til
tettere planting.
Suppleringsplanting
30%
I tillegg 20%
klimatilskudd.
Ungskogpleie
40%
Markberedning
40%
Nybygging og ombygging Inntil 40%
av skogsbilveger
Nybygging og ombygging Inntil 25%
av traktorveger
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Punktutbedringer av veger Inntil 40%
Inntil 50% for bruer.
3
Taubanedrift
Gran kr 160/m
Furu/Lauv kr 180/m3
Tilrettelegging av
50%, max. kr 12.500
standplass mv. (taubane)
Kipping i forbindelse med Kr 10/m3
taubanedrift (bilveg)
Drift med hest
Kr 50/m3
Førstegangs man. tynning Kr 600/dekar
Nasjonale tilskudssordninger 2020
Gjødsling
- Gjødsling av skog i vekstsesongen med 15 kg N pr dekar ca. 10 år
før hogst gir god klimaeffekt gjennom økt tilvekst og dermed økt
binding av CO2 .
- Den økte tilveksten gir svært god lønnsomhet for skogeier og kan
gi 15-40% årlig realavkastning.
- Prioriter tette bestand i hogstklasse 4. Veksterlige bestand av furu i
tidlig hogstklasse 5 kan gjødsles dersom de ikke planlegges hogd
før om lag 10 år. Sein hogstklasse 3 kan gjødsles noen år etter at
eventuelle tynninger er avsluttet.
- Riktig utført har tiltaket liten eller ingen negativ påvirkning på
naturmiljøet.
- Det kan gis inntil 40 % tilskudd til gjødsling av skog.
Tettere planting
- Tilskuddsordningen har som mål å øke antall skogplanter ved
foryngelse av eksisterende skogarealer.
- Tiltaket er en del av ordinær skogplanting etter hogst, og medfører
ikke nye måter å bruke hogstarealene på.
- Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av
produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2.
- Økning av tettheten utover det optimale vil ha redusert klimaeffekt
og omfattes derfor ikke av ordningen.
- Alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog og som har
oppfylt kravet om minimum utplantingstall kan søke om tilskudd.
- Det kan gis inntil 60% tilskudd til skogeiere som planter inntil
50 planter per daa utover et fastsatt, bonitetsavhengig
minimumsantall.
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Suppleringsplanting
Den årlige resultatkarleggingen skogbruk/miljø viser at 10% av
hogstarealet i Norge som ble kontrollert 3 år etter hogst, hadde et
forventet planteantall under minstekravet i forskrift om bærekraftig
skogbruk. Dette viser at et betydelig skogareal ikke har tilfredsstillende
tetthet og utnytter derfor ikke produksjonsevnen.
På foryngelsesfelter med lav plantetetthet vil klimaeffekten av
suppleringsplanting utvilsomt være stor. For 2020 gis det 20% tilskudd
til suppleringsplanting, uavhengig av hvor mange planter som
suppleres inn. Men det er et krav at plantetetthet etter supplering
tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr dekar ved tettere
nyplanting.
Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på
minst 1 meter som vil inngå i framtidsbestandet, kan telles med når
plantetetthet etter supplering skal vurderes. Tilskuddet kan gis for
supplering på alle boniteter.
Søknadsfrister for skogeier er 1. august for planting om våren, og 7.
november for planting om høsten
Meir informasjon om de ulike tilskuddssordningene i skogbruket finner du
her: www.fylkesmannen.no/innlandet og www.landbruksdirektoratet.no

Mot Skåbu.

Foto: Ingebjørg Jenssveen
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ELGMERKEPROSJEKT
Prosjektet er eit samarbeid mellom dei 11 kommunane Vågå, Sel, NordFron, Sør-Fron, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Nordre-Land, Etnedal,
Nord-Aurdal og Øystre-Slidre, samt jaktrettshavarane i nemnte
kommunar. Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er
ansvarleg for gjennomføring av prosjektet.
Formålet med merkinga er å skaffe meir kunnskap om leveområda til
elgen som vinterstid held seg i Murudalsområdet, og derav få eit betre
kunnskapsgrunnlag for ei helskapleg forvaltning av elgstamma.
Trekkmønster, beitegrunnlag, forekomst av parasitter, reproduksjon og
dødelighet er noe av det som skal undersøkes.
Det skal totalt merkast 50 elg med GPS-klavar. Det første 27 elgane blei
merka i mars 2020, og resterande 23 elgar skal merkast vinteren 2021.
Du kan sjå kvar elgane held seg ved å gå inn på nettstaden
dyreposisjoner.no, prosjekt Elgen i Oppland.

Elgokse merka på Veslehovda 13. mars 2020

Foto: Christer M. Rolandsen
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Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Kurs 2020
Norsk Landbruksrådgivning Innlandet arrangerer forskjellige kurs
gjennom året.
Våre kurs blir arrangert flere ganger i året, så nye kursdatoer blir løpende
lagt ut på vår hjemmeside under "Kurs".
Kursene vi arrangerer er:





Varme arbeiderkurs
Praktisk HMS-kurs
Autorisasjonskurs plantevern
Autorisasjonskurs gnagermidler

Link til kursoversikten er: https://innlandet.nlr.no/kurs/
Her finner du også informasjon og påmelding til de enkelte kurs.
Påmelding til kurs skjer hovedsakelig fra hjemmesiden elektronisk, men
man kan også melde seg på ved å kontakte kursansvarlig eller ring
telefon 625 50 250 (NLR Innlandet).
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KADAVERHENTING
Informasjon frå Norsk Protein :
Det er Norsk Protein som har ansvar for kadaverhenting i Norge (unntak
Finnmark), og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Det kan gå inntil
5 virkedager før kadaver blir henta.
Innmelding av dyrekadaver gjør du via webportalen.
Kadaverordningen omfatter:



Storfe, kalv, småfe og svin.
Smågris, lam, fjørfe skal samles og fryses inn på gården og hentes
sammen med store dyr.

Kadaverordningen omfatter ikke:


Kadaver av hest, fallvilt, mv. Ved levering betaler leverandøren en
enhetspris. Kadaverhenting av hest koster kr. 2000,- + mva
uavhengig av medlemskap i Nortura eller ikke.

Ved innmelding av kadaver, husk:








Dyr som det skal tas prøve av skal ha øremerker.
For alle andre dyr skal øremerker fjernes.
Hestesko, klave, tjor, tauverk, plast mv. skal også fjernes.
Plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!
Ta dyret ut av fjøset og legg dyret på en tørr, skyggefull, og godt
merket plass.
Ha en fast plass for henting av kadaver, plassen må være lett
tilgjengelig for kranbil.
Dekk dyret til med trelemmer eller trepaller, litt luft er bra. Ikke
bruk plast!

Prøveuttak av døde produksjonsdyr
Norsk Protein skal ta hjerneprøver av døde storfe og småfe fra 1.
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mars 2019. Bor du i Finnmark eller et område som Norsk Protein ikke
kjører må du varsle Mattilsynet som før. Alle selvdøde eller
avlivede storfe over 4 år* og sau/geit over 18 måneder skal
tas hjerneprøve av.

Liv i fjoset

Foto: Borgny Sletten

KLAUVBOKS
Landbrukssenteret disponerer klauvboks. Brukarar i Nord-Fron kan låne
den gratis til bruk på eigne dyr. Klauvboksen står på eigen bilhengar, så
det er enkelt å frakte den. Ta kontakt med Landbrukskontoret.
FRON AVLØSERLAG
Avløysarlaget har 2 landbruksvikarar som skal nyttast ved akutt sjukdom
etc. Landbruksvikarane kan bli nytta av alle med rett på ferie/fritidstilskot,
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også om ein ikkje er medlem i avløysarlaget. Landbruksvikarordninga blir
administrert av Fron Avløserlag. Kontortid: Måndag, tysdag og torsdag
frå kl. 10:00 til kl. 15:00. Tlf.nr 61 29 22 30/ 97 70 65 98. Telefonen er
døgnbemanna for akutt sjukdomsavløysing.
BEREDSKAP I LANDBRUKET JF. CORONAVIRUS
Nord-Fron kommune, Sør-Fron kommune, Beredskapsgruppa i Fron,
Fron Avløserlag, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet og
Veterinærvakta Fron har i fellesskap etablert ein beredskapsplan ved
sjukdom hos dyrehaldarar. Når det gjeld mjølkeproduksjon har Fron
avløserlag tilstrekkeleg med avløysarar ved ein krisesituasjon.
Når det gjeld lamming er det i tillegg til faste avløysarar etablert ei
beredskapsgruppe beståande av ca. 20 personar i Nord-Fron og SørFron med god erfaring frå dyrehald og lamming (i hovudsak tidlegare
saueprodusentar) som kan hjelpe til dersom situasjonen blir prekær.
Beredskapsgruppa administreres av Fron Avløserlag.
TRENG DU KLAUVSKJERING?
Det er Fron Avløserlag som administrerer ordninga for klauvskjering.
Ring Fron avløserlag, tlf. 612 92 230/ 97 70 65 98 for nærare
informasjon og bestilling.
BEREDSKAPSGRUPPE I FRON
Beredskapsgruppa vart oppretta for å vere ei hjelpande hand for
gardbrukare i Fron. Gruppa skal kunne bistå med å organisere hjelp til
beitebrukare/gårdbrukare som opplever rovdyrangrep og andre
ekstraordinære hendingar, som brann, sjukdomsutbrudd i buskapen,
dødsfall, naturkatastrofer o.l. Dette er eit tilbod for dei som ønske det.
Dette gjeld alle gardbrukare i Fron, og er eit gratis tilbod.
Gruppa består av:
- Marthe Dypdalen, leiar
- Lars Ole Auglestad, nestleiar
- Mari Synnøve Aasen Slåen
- Jonny Mathisen
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-

Ole Petter Berget
Ivar Sylte
Per Nyhus
Pål Kjorstad
Jan Ivar Svenstad

Beredskapsgruppa er knytt opp mot felles kommunal vakttelefon rovvilt,
og har tett samarbeid med jaktleiar i det kommunale jaktlaget og med
landbrukskontora. Alle i beredskapsgruppa har tausheitsplikt.
ROVVILTSKADER PÅ BEITEDYR
Statens naturoppsyn (SNO)
Terje Stian Bjørke

(lokal rovviltkontakt)

90 10 63 84

Christen Bårdsløkken (lokal rovviltkontakt)

91 15 37 29

Hans M. Ulberg

99 35 28 58

(lokal rovviltkontakt)

Ole Knut Steinset

46 44 86 57

Esben Bø

95 72 27 33

Fylkesmannen i Innlandet:
Sentralbord

61 26 60 00

Vakttelefon rovvilt

97 02 98 40

Kommunane i Midt-Gudbrandsdalen:
Felles vakttelefon rovvilt

94 87 89 44

Miljødirektoratet:
Vakttelefon rovvilt

97 78 70 00
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UTVAL FOR MILJØ- LANDBRUK OG AREAL (MLA) 2019-2023
Utvalet har som arbeidsområde dei oppgåvene som kommunen har
ansvar for innafor plan- og byggesaker, miljøvern, landbruks- og
utmarksforvaltning medrekna vilt- og fiskeforvaltning og saker om
motorferdsel i utmark. Utvalet er også kommuneplanutval.
Utvalet har avgjerdsrett i saker som ligg under landbrukslovgivninga, og
som ikkje er delegert til administrasjonssjefen, jf. kommunen sitt
delegeringsreglement. Formannskapet er ankeorgan for slike saker.
Utvalet har funksjon som styre for kommuneskogane jf. Skogbrukslova §
35, 2. avsnitt.
Utvalet har 7 medlemar:
- Magnar Brattlien ( AP ), leiar
- Terje Sørlie ( AP ), nestleiar
- Karianne Birkelund ( AP )
- Jan Tore Kamp ( AP )
- Eva Kappelslåen (AP)
- Øyann Brandstad ( SP )
- Knut Håvard Iverstuen ( SP )
TILSETTE - LANDBRUKSKONTORET
Geir Johan Groven

Landbrukssjef

61 21 61 99 / 99 24 59 24

Ingebjørg Jenssveen Landbruksrådg.

61 21 61 96 / 41 64 46 25

Nils Skurdal

Rådgjevar

61 21 61 95 (mån, tys)

Ole Johan Kolseth

Landbruksrådg.

61 21 61 98 (mån, tys, ons)

Linda Myromslien

Konsulent

61 21 61 90 (tys, tors)

Eldri Siem

Jordbrukssjef

Perm. til 31/12-2023.
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LANDBRUKSSENTERET PÅ VINSTRA
Landbrukssenteret på Vinstra er felles kontorstad for ulike offentlege og
private tenester/rådgjevingsverksemder innan landbruket. Du kan tinge
møterom på kveldstid (NB: Hugs å ta kontakt med landbrukskontoret på
førehand).
Landbrukskontoret

61 21 61 90

Norsk landbruksrådgiving Innlandet:
Oddbjørn Kval Engstad

99 54 65 03

Ole Jakob Ulberg

95 14 36 26

Eivind Bergseth

95 20 03 52

Frank Juul Christiansen

48 14 51 21

Mathea Nermo

97 51 57 60

Torstein Rørstad

48 06 32 12

Fron Avløserlag

61 29 22 30 / 97 70 65 98

Vekstra Regnskap Gudbrandsdal

61 29 26 60

Veterinærvakta Fron

61 29 14 00

Glommen Mjøsen Skog SA:
Torje Bjørke

skogbruksleiar

41 67 46 44

Ronny Hagen

logistikkleiar

90 73 82 14
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Avsendar /returadresse:
Landbrukskontoret for Nord-Fron,
Strandgt. 54
2640 Vinstra

Fjellsmelle, Nord-Fron sin kommuneblome

Med ønskje om ei god påske!

Arkivfoto
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