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PERSONALNYTT 

Andrea Vestvik vikarierer som skogbruksrådgiver for Anne Aulie frem til 
01.04.2022.  
 

Kari Ingeborg Hårstad er vikar for Gro Vestues, som er i foreldrepermisjon, 
frem til 01.05.2022.  
 

 

 

SØKNADSFRISTER FOR ULIKE TILSKUDDSORDNINGER 
Viltfond Ringebu 15. januar 
Viltfond Sør-Fron 1. mars 
Forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) 10. februar 
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd del 1 15. mars 
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 15. mars 
Utviklingsfondet (Ringebu og Sør-Fron) 15.mars 
Tilskudd til tiltak i beiteområder 15. mars 
Drenering av jordbruksjord 20. april 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - veg 30. august 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - miljøtiltak 1. oktober 
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd (del 2) 15. oktober 
Regionale miljøtilskudd 15. oktober 
Avlingssvikt – klimabetingede skader 31. oktober 
Tilskudd til beitelag (Organisert beitebruk) 1. november 
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - skogkultur 1. desember 

 
Tilskuddsordninger uten bestemt søknadsfrist  
Viltfondet (Sør-Fron)  
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - taubanedrift 
IBU-midler (Innovasjon Norge)  
Tidligpensjon  
Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel mm. 1 år etter siste 

dag i perioden du 
søker tilskudd for 
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JORDBRUK 

 

RESULTAT ETTER KONTROLL AV TILSKUDDSSØKNADER 2021 
Landbrukskontoret må årlig kontrollere 10 % av alle søknader om 
produksjonstilskudd og 5 % av alle som søker tilskudd til regionale 
miljøtilskudd. I 2021 hadde vi særlig fokus på storfe, avløsertilskudd og 
bevaringsverdige saueraser. Med bakgrunn i kontrollene vil vi minne om 
følgende: 
 
Storfe 

- For tilskudd til melkekyr og ammekyr er det et vilkår om at kua har kalvet 
i løpet av de siste 15 måneder før telledato. (For ku av bevaringsverdige 
raser er det vilkår om at kua har kalvet i løpet av det siste 18 måneder 
før telledato). Ei ku regnes som ei melkeku dersom foretaket har ei 
disponibel melkekvote eller lokalforedlingskvote. Husk å sjekke hvor 
lenge siden kua har kalvet når du fører opp i koden for melkekyr. 

 
Bevaringsverdige husdyrraser 

- For at du kan søke på sau av bevaringsverdig rase må sauen være født i 
fjor eller tidligere. Blæset, dala, fuglestadbrogete, grå trønder, rygja og 
steigar regnes som bevaringsverdige saueraser. NB: Gammelnorsk 
spælsau ble i 2019 ikke lenger regnet som bevaringsverdig sauerase. 
Søyene må være registrert med låst rasekode i Sauekontrollen på 
telledato 1.10. 

 
Om husdyrgjødsel 

- For å søke tilskudd etter ordningen «spredning av husdyrgjødsel om 
våren/eller i vekstsesong på etablert eng» gjennom regionalt 
miljøtilskudd, er det et absolutt krav at all husdyrgjødsel du disponerer 
skal være spredd før 1. september. Sprer du husdyrgjødsel etter denne 
datoen kan du ikke søke på denne ordningen. Dette gjelder uavhengig av 
veksten gjødsla blir spredd på, nedmolding eller ei. Arealet skal høstes 

eller beites etter siste spredning i søknadsåret. 
 

Om tilskudd til avløsning 
- Med “avløsning” menes de arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at 

gårdbrukere selv utfører. Avløsning er ikke begrenset til tradisjonelt 
fjøsavløsning, men omfatter også mange andre tjenester. Foretaket må 
ha hatt faktiske utgifter til avløsning i søknadsåret som foretaket kan 
dokumentere. Slik dokumentasjon kan være, lister fra avløserlag, 
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bilag/utskrift fra foretakets regnskap som viser faktiske utgifter, a-
melding, lønnslipp o.l.  

 
Vanlig jordbruksproduksjon 

- Et grunnleggende vilkår for å kunne motta produksjonstilskudd er at 
søker driver «vanlig jordbruksproduksjon».  Spørsmålet om foretaket 
driver vanlig jordbruksproduksjon må vurderes utfra et jordbruksfaglig 
skjønn. I vurderingen skal produksjonen holdes opp mot god agronomisk 
praksis og godt husdyrhold.  For melkeproduksjon vurderes dette etter 
avdrått, i saueproduksjon etter leverte lam og slaktevekter og om 
foretaket har levert nok korn i kornproduksjon. Det er satt 
minimumskrav og dersom foretaket ikke oppfyller disse vil man få et 
varsel i søknadsskjemaet. Det er da viktig at du som foretak gir en 
grundig forklaring. Landbrukskontoret er pliktig til å vurdere det tilfellene 
der dette skjer. Konsekvensen ved at man ikke oppfyller dette 
grunnvilkåret er at foretaket mister følgende tilskudd:  

o husdyrtilskudd  
o driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon  
o driftstilskudd til melkeproduksjon  
o tilskudd til små og mellomstore melkebruk  
o tilskudd til økologisk husdyrproduksjon  
o tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser  
o tilskudd til avløsning   

 
 
Husk at det er søker sitt ansvar at søknaden er korrekt, ikke den som eventuelt 
skriver søknaden for deg. Som selvstendig næringsdrivende er det strenge krav 
til aktsomhet og kjennskap til regelverket. Ved å søke om tilskudd du ikke er 
berettiget, eller manglende/mangelfull gjødslingsplan og sprøytejournal, 
risikerer du avkorting av tilskuddet ditt. Sett deg inn i regelverk og 
veiledningsmateriell fra Landbruksdirektoratet og Statsforvalter, eller ta 
kontakt med landbrukskontoret dersom du er usikker. 
 

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD DEL 1 – FRIST 15. MARS 
I 2022 er søknadsfrist for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 15. mars. Du kan søke fra 
og med 1. mars som er telledatoen. Søknaden sendes inn elektronisk via Altinn, vi anbefaler 
derfor at du er tidlig ute med å søke. 
 

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars 
er det kun husdyrprodusenter som skal levere søknad.  
 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
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Du kan endre opplysninger i søknaden i 14 dager etter søknadsfristen, dvs. 
frem til 29 mars.  
Det er også mulig å sende inn søknad fram til 14 dager etter søknadsfristen, 
29.mars, men da vil tilskuddet reduseres 1000 kroner dagen for hver dag 
fristen er overskredet.  
 
Lurer du på noe om denne søknadsomgangen, finner du mer info på 
landbruksdirektoratet.no under "Jordbruk” - “Ordninger for jordbruk”. Er du ny 
søker, ta gjerne kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen. 
 

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 2020-2023 

Tiltaksstrategi og retningslinjer for SMIL - 
ordningen i Ringebu og Sør-Fron kommuner ble 
revidert i 2020. Ordningen omfatter 
kulturlandskaps- og forurensingstiltak.   
 

Formålet er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap 
og redusere forurensningen fra jordbruket, utover 
det som kan forventes gjennom vanlig 
jordbruksdrift.  
Personer som disponerer eller eier en 

landbrukseiendom hvor det foregår en 

tilskuddsberettiget produksjon kan søke om 

tilskudd.  

 

Følgende tiltak kan søkes på: 

 Tilskudd til rydding/skjøtsel av gamle beiter/hamninger som har grodd 
igjen eller er i ferd med å gro igjen. 

 Tilskudd til rydding/skjøtsel av arealer rundt seterområdene 
(seterrastene). 

 Tilskudd til rydding av biologisk viktige arealer. Dette gjelder naturtyper 
som er registrert som hagemark, naturbeitemark, beiteskog, småbiotop, 
artsrik veikant, slåttemark og slåttemyr, av både A, B og C-verdi. Det kan 
gis tilskudd til ny kartlegging av arealet etter at ryddingen er utført, for å få 
vurdert status på arealet på nytt. Det kan også gis tilskudd til andre 
biologisk viktige arealer, som f.eks. lokaliteter hvor planten dragehode er 
registrert.  

 Tilskudd til bekjempelse av fremmede arter (f.eks. kjempespringfrø) 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
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 Tilskudd til verneverdige bygninger.  
 Tilskudd til sikring, istandsetting og tilrettelegging av kulturminner og 

kulturmiljøer. 

 Tilskudd til mindre driftstiltak på setrer med mjølkeproduksjon. Dette kan 
være tiltak som f.eks. støtte til utbedring av melkerom, mindre påbygg, 
strømforsyning og melkeanlegg. 

 Tilskudd til etablering, utbedring, rydding, vedlikehold av råk og 
ferdselsveier. 

 Tilskudd til merking av råk og ferdselsveier og utarbeidelse av enkel 
informasjon.  

 Tilskudd til tiltak som reduserer avrenning fra utedrift ved husdyrhold, 
f.eks. etablering av fast dekke rundt fôringsplasser. 

 Tilskudd til tiltak som reduserer avrenning fra seterfjøs, f.eks. bygging av 
tett gjødselkum. 

 Tilskudd til gjenåpning av lukka bekker. 
 Tilskudd til etablering av fangdammer. 
 Tilskudd til flomdempende tiltak i sidevassdragene til Lågen, f.eks. 

fordrøyningsdammer. 
 
Det kan innvilges tilskudd til prosjekter som leder fram til planer for konkrete 
tiltak som nevnt i kapittel 3 og 4 i retningslinjene. Tilskudd innvilges på 
grunnlag av godkjente kostnadsoverslag ved planlegging, organisering og 
prosjektarbeid. 
 
For mer informasjon gå til https://mglandbruk.no/, klikk på “Tilskudd og 
erstatning”. Trykk så på lenken om “Spesielle miljøtiltak i jordbruket”, der 
finner du informasjon og retningslinjene for ordningen. Du kan også få et 
eksemplar ved å henvende deg til landbrukskontoret. 
 
Søknaden leveres elektronisk gjennom ID-porten/Altinn. Søknadsfrist er 15. 
mars. 
 
 

LANDBRUKSEIENDOM I DØDSBO 

Desember 2020 ble det vedtatt ny §§ 99a i arveloven. Et dødsbo skal kun bestå 
midlertidig. Bestemmelsen setter en frist for at dødsbo innen tre år overfører 
landbrukseiendommen i boet til ny eier. Formålet med bestemmelsen er å 
hindre at produktive landbrukseiendommer blir værende i dødsbo over lang 
tid.   
Tingretten skal melde fra til landbruksmyndighetene når det inngår en 

https://mglandbruk.no/2021/08/17/smil-tilskudd/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
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landbrukseiendom i et dødsbo. Meldingen går til kommunen der 
landbrukseiendommen ligger og gir opplysninger om hvem som er arvinger i 
boet.  Kommunen har en plikt til å varsle dødsboet (arvingene i boet) om 
treårsfristen for å overføre landbrukseiendommen til ny eier.  

 

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM 

Nå kan du søke om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. elektronisk. 
Den elektroniske søknaden er tilgjengelig på Altinn: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-
avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/ 

 
Du har fortsatt muligheter til å søke på papir. Trenger du hjelp, kontakt 
landbrukskontoret. 
 
Ny søknadsfrist og andre endringer: 

 Søknadsfristen er et år etter siste dag i den perioden det blir søkt 
tilskudd for. 

 Produksjonen første dag i perioden det søkes tilskudd for, er avgjørende 
for hvor mye tilskudd foretaket får. 

 Driftsfellesskap har betydning for tilskuddet.  
 
Husk å legge ved dokumentasjonen som kreves for at søknaden kan bli 
behandlet. 
 
 

INNOVASJON NORGE  

Tradisjonelt landbruk: 
 Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og 

tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.  
 Tilskudd til gjødsellager med eller uten gjødselseparator med fast 

toppdekke eller minimum 10 måneders lagringskapasitet, samt 
biorestlager med fast toppdekke.  

 Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 
 Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og 

tilleggsareal 
 Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelser gis normalt bare til 

personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår 
for landbruk. 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning
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Særskilte prioriteringer for 2022 

 Små og mellomstore bruk

 Ombygging til løsdrift for melkebesetninger med 15-30 kyr 

 Tørke- og lageranlegg i kornproduksjon 

 Frukt-, grønt- og veksthusnæringen 

 Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av 
endrede krav knyttet til EUs økologiregelverk 

 Prosjekter som gir økt matproduksjon for produksjoner med 
markedspotensial 

 Prosjekter med energi- og klimaeffektive løsninger 

 Investeringer som bedrer dyrevelferd.  
 
Foreløpige prioriteringer i Innlandet 2022.  
 
1a. Grovfôrbaserte produksjoner. Her er overgangen fra bås til løsdriftsfjøs for 
små og mellomstore melkebruk særskilt prioritert.  
 
1b. All økologisk produksjon. På grunn av markedssituasjonen gis det ikke 
tilskudd til utvidelser eller nyetablering for økologisk konsumegg og svin. For 
økologisk kylling og kalkun kreves avtaler.   
 
2. Planteproduksjon for salg 
 
Se hjemmesiden til Innovasjon Norge eller ta kontakt med landbrukskontoret 
for veiledning, dersom du har et aktuelt prosjekt du ønsker å søke midler til.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
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TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 2022 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord kan gis til eier av eller foretak som leier 
tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet. For planerte 
arealer kan det gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.  
Søknadsskjema fylles inn elektronisk gjennom ID-porten/altinn. Gå inn direkte 
på Altinn eller via landbruksdirektoratet sin hjemmeside. Det skal legges ved et 
kart og et kostnadsoverslag.  
 
Ved systematisk grøfting er tilskuddssatsen kr 2000/daa, mens ved annen 
grøfting kan det gis kr 30 per løpemeter med grøft. Du finner mer informasjon 
om ordningen på landbruksdirektoratet.no 
 

Søknadsfristen for Ringebu og Sør-Fron kommune er 20. april. 
 
 

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER 
Formålet med tilskuddet 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 lag eller foreninger 
(beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret. 
Enkeltforetak som kan gis produksjonstilskudd kan også søke, der det grunnet 
naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 
  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
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Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har utarbeidet lokale retningslinjer for 
kommunene Ringebu og Sør-Fron for perioden 2020-2023: 
https://mglandbruk.no/2021/08/17/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader-2/ 

 

Søknadsskjema og veiledning for utbetaling finner du på landbruksdirektoratet 
sine sider om tilskudd til tiltak i beiteområder 
 

Søknadsfristen er 15. mars 

 

 

UTVIKLINGSFONDET – LANDBRUK 

Både Ringebu og Sør-Fron har et utviklingsfond man kan søke landbruksrelatert 
støtte fra. For begge kommunene kan det søkes på fire ordninger.  
 

1. Søknad om støtte til nydyrking 
2. Søknad om støtte til rydding av nytt innmarksbeite 
3. Søknad om støtte til melkeproduksjon på seter (gjelder for året 2021) 
4. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote (gjelder for året 2021) 

 
Hvordan søke? 

Gå til https://mglandbruk.no/, klikk på fanen «Tilskudd og erstatning» og velg 
mellom “utviklingsfondet i Ringebu” eller “utviklingsfondet i Sør-Fron”. Her 
ligger digitalt søknadsskjema og informasjon om ordningen. 
 

Søknadsfristen er 15. mars.  
 

 

GJERDETILSYN  

Det ble i august 2021 utført gjerdetilsyn på Børkdalsetra og Valsetra av 
Mattilsynet og landbrukskontoret. Det ble sendt ut brev til grunneierne i 
forveien om tilsynet. På bakgrunn av en henvendelse fra en turgåer, ble det 
også gjort en befaring på Bjørkåsenfeltet.  
 

Mattilsynet sendte i etterkant ut brev til ca. 39 grunneiere om utbedring av 
gjerder, dette til eiere av både landbrukseiendommer og fritidseiendommer i 
tilknytning til disse seterområdene. Årsaken til vedtakene kunne være; bruk av 
ny piggtråd, flere piggtrådgjerder over hverandre, gjerder som lå helt eller 

https://mglandbruk.no/2021/08/17/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader-2/
https://mglandbruk.no/
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delvis nede, doble nettinggjerder, løse tråder eller trådvevruller som ikke var 
rydda bort.  
 

Vi minner om at det ikke er tillatt å sette opp ny piggtråd ved inngjerdinger.  
 

 

GÅRDSKART 

Har du ryddet beite eller dyrket nytt areal? Hvis du har areal som skal være 

med på søknadsomgangen 2022, er fristen for å melde fra om oppmåling av 

dette arealet 1. september. 

 

 

MATSATSINGSPROSJEKTET 2022 I MIDT-GUDBRANDSDALEN 

Matsatsingsprosjektet i Midtdalen er en satsing i regi av landbrukskontoret i 
Nord-Fron, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og Statsforvalteren i Innlandet 
som startet høsten 2019. Prosjektgruppa har som mål å stimulere til mer 
produksjon av lokalmat og produksjon av bær, frukt, grønnsaker, poteter og 
urter i Midtdalen.    
 
Prosjektgruppa arrangerte et inspirasjonsmøte den 23.november 2021, hvor 
omtrent 20 stykker møtte opp. Her fikk vi relevant informasjon i forhold til 
dyrking av frukt og bær i Gudbrandsdalen, investeringsstøtte til 
grøntproduksjon og utfordringer og erfaringer ved produksjon av lokalmat. 
Møtet resulterte i at det er et ønske om økt samarbeid og samhold mellom 
ulike aktører i Midtdalen.  
 
Prosjektgruppa vil i løpet av februar/mars sende ut en spørreundersøkelse til 
aktuelle aktører der vi vil vite hva som trengs for videre utvikling av 
virksomheten, heriblant utfordringer i forbindelse med salg, lagring o.l. Ved 
relativ høy respons på undersøkelsen, planlegges det et kveldsmøte med 
produsenter den 30.mars.  
Hvordan året blir er avhengig av spørreundersøkelsen og møtet den 30.mars. 
Foreløpig plan er å holde flere samarbeidsmøter mellom interesserte grupper, 
sende ut relevant informasjon, sørge for aktuelle fagdager, markvandringer 
m.m. dersom det er av interesse for produsentene.  
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Har du innspill, tips eller idéer, ta gjerne kontakt med Kari Ingeborg Hårstad på 
landbrukskontoret.  

 

 

 

 

 

 

 

MILJØ OG UTMARK 

ROVVILTSITUASJONEN 

Nedenfor er det listet opp skadefellingstillatelser gitt i Midt-Gudbrandsdalen i 
2021: 
 

 Jerv, 21.7-2.8 

 Jerv, 3.8-17.8 

 Jerv, 18.8-7.9 

 Gaupe, 30.7-9.8 

 
Totalt ble det for 2021 søkt om erstatningskrav for 132 søyer og lam i Sør-Fron 
kommune og 472 søyer og lam i Ringebu kommune. Fra 2020 er det en 
nedgang på 27 beitedyr i Sør-Fron og en oppgang på 260 beitedyr i Ringebu. 
 
Det var sammenhengende skadefellingsforsøk på jerv i midtdalen fra midten av 
juli til beitesesongen var ferdig. Det lykkes med felling av to valper i Vuludalen 
2. august. Det var ikke ulv i midtdalen i 2021. I månedsskifte mai/juni var det en 
bjørn på vandring på østsiden av midtdalen som til slutt ble felt i Vågå. I de tre 
midtdalskommunene har skadefellingsarbeid (lønnskostnader skadefellingslag, 
kjøregodtgjørelse og telefonutgifter) kostet 450 000 kr. Det inkluderer ca. 1500 
arbeidstimer og 9000 km kjørt. Disse kostnadene blir refundert av 
Statsforvalteren i Innlandet. 
 

 



 14 

 
 
KJEMPESPRINGFRØ 
I Ringebu kommune bekjempes kjempespringfrø etter utarbeidet plan. Med 
midler fra Miljødirektoratet leier kommunen inn Dokkadeltaet Nasjonale 
Våtmarkssenter AS som tar hånd om de forekomster som er beskrevet i planen. 
Ved å kontakte kommunen kan du få tilgang til planen. I tillegg bekjemper 
kommunen enkelte kjente lokasjoner på kommunal grunn.  
 
Det kan søkes om tilskudd til bekjempelse av fremmede arter gjennom SMIL-
ordningen. Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål.  
 

 

MOTORFERDSEL 

Både Ringebu og Sør-Fron kommuner har etablert faste leiekjøringsløyver til 
ervervsmessig bruk av snøskutere.  
 
I Ringebu ble leiekjøringsløyvene rullert høsten 2018. Leiekjøringsløyvene i 
Ringebu gjelder fra vinteren 2018 og til våren 2022. Iløpet av sommeren vil 
løyvene bli lyst ut på kommunens hjemmeside. Innkomne søknader blir 
behandlet i utvalg for miljø, utmark og landbruk iløpet av høsten 2022. De faste 
leiekjøringsløyvene for snøskuter i Sør-Fron kommune ble rullert høsten 2020 
og gjelder til og med 2024. Oversikt over leiekjørere kan fås ved å gå inn på 
landbrukskontorets hjemmeside eller kontakte landbrukskontoret.   

 

ELGMERKEPROSJEKT 

 

I mars 2021 ble de siste elgene i prosjektet merket med GPS-sendere. Totalt 
iløpet av 2020 og 2021 er 52 elger merket med GPS-sendere. Av disse er 33 
elgkyr og 19 elgokser. Noen av de merkede elgene har gått ut av prosektet på 
grunn av død. Elgene er merket i området Murudalen, Sjodalen og Gausdal. 
Formålet med merkingen er å skaffe mer kunnskap om leveområdene til elgen 
som vinterstid oppholder seg i Murudalsområdet, og derav få et bedre 
kunnskapsgrunnlag for en helhetlig forvaltning av elgstammen. Trekkmønster, 
beitegrunnlag, forekomst av parasitter, reproduksjon og dødelighet er noe av 
det som skal undersøkes. Prosjektet er et samarbeid mellom 11 kommuner og 
rettighetshavere, og det er Norsk institutt for naturforskning som står for 
gjennomføringen. Prosjektet skal gå over tre år. Dersom en ønsker å følgje med 
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på bevegelsene til de merkede elgene kan en gå inn på www.dyreposisjoner.no  
og registrere seg som bruker. GPS-dataene har to ukers forsinkelse.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKOGBRUK 

TILSKUDDSORDNINGER I SKOGBRUKET 

I Ringebu og Sør-Fron er det mulig å få tilskudd til følgende tiltak i skogbruket i 

2020: 

Tiltak Tilskuddssats 
Markberedning 35 % 
Ungskogpleie 40% 
Tettere planting, tilskudd gis på inntil 50 pl/daa 60 % 
Suppleringsplanting 50 % 
Planting i høydelag 7 og 8 (over 650 moh) 20 % 
Gjødsling av skog 40 % 
Drift i bratt terreng 160 kr/m3 for gran, 

180 kr/m3 for furu  
Bygging av skogsbilveger Inntil 40 % 

 

Merknader:  

http://www.dyreposisjoner.no/
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 Søknader om tilskudd til skogkulturtiltak sendes til kommunen etter at 
tiltaket er gjennomført. Frist for å få sende inn søknad om tilskudd til 
skogkulturtiltak er 1.desember 2022. 

 For tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting gjelder krav om 
minste tetthet etter planting for å kunne motta tilskudd. 
Minimumskravet er bonitetsavhengig, mer info finnes på 
www.landbruksdirektoratet.no.  

 Søknad om tilskudd til drift i bratt terreng sendes kommunen i god tid før 
drifta skal starte. 

 Søknad om tilskudd til bygging av skogsbilveger kan ikke sendes inn før 
søknad om bygging av skogsbilveg er godkjent. 

 
Mer detaljert informasjon om 
tilskuddsordningene og vilkår 
som gjelder er beskrevet lokale 
retningslinjer for NMSK-tilskudd. 
Dokumentet vil bli tilgjengelig på 
mglandbruk.no  
 
 
 
 

 

 

HVA KAN SKOGFOND BRUKES TIL? 

Skogfond kan brukes til  

 Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie  

 Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser.  

 Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser 

 Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog     

 Skogbruksplanlegging     

 Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse     

 Forsikring av skog     

 Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift     

 Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte 
 
Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene. 
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Skogfond kan ikke brukes til 

 Bygging av enkle driftsveger 

 Sporpynting etter skogsdrift 

 Brøyting/strøing av veg 

 Reparasjon av veg hvis skadene har oppstått under skogsdrift 

 Kjøp av teknisk utstyr (ryddesag, motorsag eller lignende) 
 
Nærmere informasjon om skogfondsordningen finnes på 
Landbruksdirektoratets hjemmesider: www.landbruksdirektoratet.no. For øvrig 
vil skogbruksrådgiver kunne gi råd om bruk av skogfond. 
 

 

NÅR ER VEGBYGGING SØKNADSPLIKTIG? 

 Nybygging av permanente veger er søknadspliktig. Dette gjelder for alle 

vegklasser.  

 Ombygging av veg er søknadspliktig hvis vegklassen heves, hvis traseen 

endres eller bredden utvides utover eksisterende vegbredde. 

 Bygging av enkle og midlertidige veger er søknadspliktig hvis gravingen 

fører til mer enn 1 meters skjæring eller fylling eller det graves i en 

lengde på over 150 m eller totalarealet av gravingen overstiger 450 m2. 

 

Skogbruksrådgiver kan gi nærmere informasjon om regelverk og 

søknadsprosedyre i forhold til bygging av landbruksveger. 

 

 

DIVERSE 

NY HJEMMESIDE FOR MIDT-GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har fått ny hjemmeside, 
www.mglandbruk.no. Vi har valgt å flytte fokuset fra nyheter til informasjon 
om våre tjenester. Vi håper at du finner den informasjonen du er ute etter, gi 
oss gjerne tilbakemelding dersom du savner noe! I tillegg til informasjon om 
våre tjenester og tilskuddsordninger i landbruket har vi en oversikt over 
organisasjoner i landbruket. For å holde denne oppdatert ønsker vi 
tilbakemelding når det skjer endringer i organisasjonen, se 
https://mglandbruk.no/2021/08/31/organisasjoner/ 

http://www.landbruksdirektoratet.no/
http://www.mglandbruk.no/
https://mglandbruk.no/2021/08/31/organisasjoner/
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Webredaktørene er: 
Kari Ingeborg Hårstad; kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no 
Helene Amblie Solerød; Helene.Amblie.Solerod@sor-fron.kommune.no 

 
Husk å følge Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor på Facebook! 

 

 
 
RYDDEAKSJON LANGS LÅGEN  
 

Plastaksjonen i 2021 ble gjennomført 11.-19. september. Til sammen deltok i 
overkant av 2000 personer, i all hovedsak fra skoler. Det ble ryddet 11 000 
meter og 3500 kg søppel fra Lesja til Lillehammer. Det blir ny ryddeaksjon til 
høsten, men tidspunktet er ikke endelig fastsatt. Vi håper at flest mulig deltar i 
aksjonen, og at alle tar i et tak for å rydde langs Lågen, det være seg snusesker 
og drikkeflasker eller «stranda» rundballer med plast rundt. 
  

mailto:kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no
mailto:Helene.Amblie.Solerod@sor-fron.kommune.no
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VIKTIGE TELEFONER, E-POST OG ADRESSER 
 
Veterinærvakt 
Ringebu tlf.    61 28 05 00  
Fron tlf.    61 29 14 00 
Stav Veterinærsenter Tretten  61 27 65 14  
 

Avløser  
Ringebu tlf.  95 02 70 29 
Fron tlf.  61 29 22 30 
 

BEREDSKAPSGRUPPE I FRON 

Fron har i mange år slitt med store tap til rovdyr, og på bakgrunn av det har det 
kommet opp et forslag om ei beredskapsgruppe som kan bistå beitebrukere 
som opplever dette. Vi skal kunne bistå med å organisere hjelp til 
beitebrukere/gardbrukere som opplever rovdyrangrep og andre 
ekstraordinære hendelser. Dette er et tilbud for dem som ønsker det. Dette 
gjelder alle gardbrukere i Fron. 

Gruppa består av: 

Marthe Dypdalen, leder   915 48 144 

Lars Ole Auglestad, nestleder 913 42 140 

Beredskapsgruppa er knytt opp mot vakttelefonen for rovvilt og har tett 
samarbeid med jaktleder i det kommunale jaktlaget og landbrukskontora. Alle i 
beredskapsgruppa har taushetsplikt. 

 

DYREVERNNEMDA 

Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet. Nemndene skal bistå i det lokale 
tilsynsarbeidet med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker.  
 
For å få kontakt med den lokale dyrevernnemnda, må du ringe Mattilsynet på 
tlf. 22 40 00 00. 
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Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 
Servicekontoret – sentralbord  
postmottak@sor-fron.kommune.no 
 

61 29 90 00 

Hans Christian Elstad 

(landbrukssjef) 
hans.christian.elstad@sor-fron.kommune.no 

 

918 19 891 

 
 

Ragnhild Sperstad 
(Jordbruksrådgiver)  
ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no     
 

479 02 700 

Øyann Brandstad 
(jordbruksrådgiver) 
oyann.brandstad@sor-fron.kommune.no      
  

915 58 623 

Kari Ingeborg Hårstad 

(jordbrukskonsulent- vikar frem til 01.05.2022) 

kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no 

915 43 704 

   
Helene Amblie Solerød 
(jordbrukskonsulent) 
Helene.Amblie.Solerod@sor-fron.kommune.no 
- treffes tirsdag, torsdag og fredag 

 

915 56 173 

Bente Dahl      
(landbrukssekretær) 
bente.dahl@sor-fron.kommune.no 
- treffes mandag, tirsdag, onsdag 
 

915 53 838  

Konrad Skåravik Bryhn 
(miljø- og utmarksrådgiver)  
konrad.skåravik.bryhn@sor-fron.kommune.no 
 

992 75 843 

Andrea Vestvik 

(skogbruksrådgiver  - vikar fram til 01.04.2022) 

andrea.vestvik@sor-fron.kommune.no 

915 55 464 

-------------------------------------------------------------- 
Anne Berit Grasbakken      
(regionstilling / overingeniør)  
ansatt hos Statsforvalteren  
fmopabg@fylkesmannen.no 
 

 
 
61 26 61 47 
 

  

Postadresse  
Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL) 
Kommunevegen 1 
2647 Sør-Fron 
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