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PERSONALNYTT 

Kari Ingeborg Hårstad er ansatt som vikar for Gro Vestues Smestad som er i 
foreldrepermisjon.  
Skogbruksrådgiver Anne Aulie er også i foreldrepermisjon. Veronica Øvremo har vikariert 
som skogbruksrådgiver. Veronica skal videre i fast jobb, vi har derfor ansatt Andrea Vestvik 
som ny skogbruksvikar.  
Øyann Brandstad er tilbake på kontoret fra 1. november etter foreldrepermisjon.  
 

Ønsker du å få informasjonsheftet i papirutgave? 

Dersom du ønsker å motta informasjonsheftet på papir i posten ta kontakt med oss så sørger 
vi for dette.  
Du kan også få tak papirutgave på landbrukskontoret og på servicekontorene i Sør-Fron og 
Ringebu kommuner. 
 

JORDBRUK 

Jordbruksoppgjøret 

Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten og jordbruket ved Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På landbruksdirektoratet sin nettside kan du 
sette deg inn i hvordan forhandlingene foregår og hva det forhandles om: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/jordbruksoppgjoret 
 
På Landbruks- og matdepartementets temaside for Jordbruksoppgjøret finner du også 
informasjon om forhandlingene: https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-
landbruk/jordbruk/innsikt/jordbruksoppgjoret/id2354584/ 
 
Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) utarbeider årlig grunnlagsmateriale til 
jordbruksforhandlingene. Disse finner du på NIBIO sine sider:  
https://www.nibio.no/tema/landbruksokonomi/grunnlagsmateriale-til-
jordbruksforhandlingene 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2021 

I oktober kan det søkes om tilskudd for både husdyr, areal og grovfôr/planteproduksjon 
samt tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Du kan tidligst søke 1.oktober(del 2). Hvis du 
har søkt innen fristen 15.oktober kan du logge deg inn igjen og korrigere søknaden i 14 dager 
til 29.oktober. 

Om arealtilskudd og jordleie  

 Alt areal du søker tilskudd på skal være høsta eller beita i løpet av sesongen. Det er et 
krav om at areal skal drives aktivt, det vil si at det må foregå en reell produksjon på 
arealene du søker tilskudd for.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/jordbruksoppgjoret
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/jordbruk/innsikt/jordbruksoppgjoret/id2354584/
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/jordbruk/innsikt/jordbruksoppgjoret/id2354584/
https://www.nibio.no/tema/landbruksokonomi/grunnlagsmateriale-til-jordbruksforhandlingene
https://www.nibio.no/tema/landbruksokonomi/grunnlagsmateriale-til-jordbruksforhandlingene
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 Studer gårdskart på internett og se på hvilke arealer du disponerer i henhold til 
kartet. Er det feil/mangler med hensyn til areal, gir du beskjed til kommunen så vi får 
rettet det opp.  

 Dersom du har areal som ikke blir brukt, f.eks. på grunn av dårlig arrondering, dårlige 
gjerder og lignende, skal disse arealene settes i raden «ute av drift» i søknaden. Dette 
gjelder også større og mindre areal som ikke er høstet på grunn av dårlig drenert jord 
som man ikke har kommet utpå for å høste. Når det gjelder beitetrykk, skal det være 
så stort at arealet faktisk høstes, dvs. at graset nedbeites i løpet av vekstsesongen.  

 Ved bortleie av jord, er det den som leier jorda som skal søke på arealet. Tilskuddet 
skal gå til det foretaket som i realiteten driver jordbruksarealene.  

 Hest:  Hest i pensjon i beitesesongen – husk skriftlig avtale! 

 Ny søker: Er du ny søker bør du blant annet sikre at foretaket er registrert i 
Landbruksregisteret før søknadsfristen. Landbruksregisteret viser koblingen mellom 
et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke 
behandles uten en slik registrering. 

 Sletting av foretak:  Det er viktig at du ikke sletter foretaket ditt før tilskuddet er blitt 
utbetalt. 

 
Har du spørsmål ta kontakt med landbrukskontoret. 

Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 

Søknadsskjema er åpent fra og med 15 september, søknadsfrist er 15.oktober. Søk gjerne i 
god tid.  
Statsforvalteren har ansvaret for forvaltningen av ordningen. På nettsiden til 
Statsforvalteren i Innlandet kan finne informasjon om ordninger, temaer og søknadsskjema: 
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-
jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/ 
 
Veiledningsheftet finner du på Statsforvalteren sine nettsider: 
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-
mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-rmp---2021.pdf 

 
Du finner også søknadsskjema i Altinn og på landbruksdirektoratet sine sider. 
Tips: 

 Du kan importere karttegningen fra 2020. Hvis du stort sett søker på de samme 
arealene/tiltakene som i fjor, er dette en lettvint løsning. Du kan endre på tiltakene i 
kartet i årets søknad etterpå. I veiledningsheftets sidetall står det beskrevet hvordan 
du avmerker areal i de ulike ordningene. 

 I flere av ordningene vises tilskuddsberettiget areal som egne kartlagt. Du kan selv 
finne ut om du har slike areal ved å aktivere det aktuelle kartlaget til den enkelte 
ordningen. Du finner kartlagene ved å trykke på «dobbeltpila» øverst til venstre når 
du er inne i kartet. For eksempel finner du ut om du har areal i området som er 
klassifisert som verdifulle jordbruksareal ved å aktivere kartlaget «Verdifulle 
kulturlandskap» 

 Tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten» gjennom regionalt miljøtilskudd, gjelder 
ikke på arealer med etablert eng. 

 

https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-rmp---2021.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-rmp---2021.pdf
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb
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Gjerdetilsyn  

Landbrukskontoret har de siste årene avsatt 1-2 dager per år med gjerdetilsyn i samarbeid 
med Mattilsynet. I år har det vært gjerdetilsyn på Børkdalen og på Valseter i Sør-Fron. Det 
ble sendt ut brev til samtlige grunneiere før tilsynet. I etterkant ble det sendt ut brev til flere 
grunneiere om utbedring av gjerder.  
 
Landbrukskontoret har også ført tilsyn andre steder i kommunene etter innkomne 
meldinger. Det er Mattilsynet som følger opp i etterkant med hjemmel i dyrevelferdsloven. 
Mattilsynet har satt opp følgende liste for gjerdehold som ikke ansees for å være i samsvar 
med dyrevelferdsloven: 

 nedfalne gjerder og grinder, som også er tydelig ødelagte 

 gjerder inngrodd i vegetasjon, eller skjult av kratt og busker 

 dobbelt gjerde (f.eks. dobbelt nettinggjerde utenpå hverandre) 

 dobbelt piggtråd 

 strømtråd uten strøm 

 hengende piggtråd og gjerderester 

 utstående spikre på gjerder, gjerdestokker og grinder 

 "lappeteppe" gjerder og grinder  

 piggtråd som er skjøtet på, piggtrådkruller 

 overtråd som er tynn og som er i stor avstand fra resten av gjerdet. Det bør 
ikke passe et rådyr mellom gjerde og overtråden. Overtråden skal være 
forholdsvis tykk og av robust materiale. 

Informasjon fra Mattilsynet om gjerdebruk  

Bruk av gjerder reguleres gjennom Dyrevelferdsloven § 15. Bygninger, gjerder og andre 
mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for 
fare for unødige påkjenninger og belastninger.  

 Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.  

 Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig 
tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge 
og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.  

Vedlikehold av gjerde  

Har du satt opp gjerde, er det ditt ansvar at det holdes ved like og ikke er farlig for husdyr og 
ville dyr. Et nettinggjerde som ligger halvveis nede kan være en felle der dyra setter seg fast.  
Det samme gjelder et strømgjerde uten strøm.  
Et dårlig vedlikeholdt gjerde kan også føre til at dyr setter seg fast eller kommer innenfor 
gjerde, men ikke ut igjen, med det resultat at de tørster i hjel.  

Spesielt ved bruk av strømgjerde:  

Gjerdet må være riktig satt opp. Elektriske nettinggjerder uten strøm kan fungere som 
fiskegarn og være dødsfeller for dyr. For at slike gjerder skal brukes, må de være tilkoblet 
strøm og det må være daglig tilsyn med at gjerdet er i orden.  
Du kan også lese om Farlege gjerder for dyr på Mattilsynets hjemmeside  
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Husk også hvis du har hytte/seter:  

Er eventuelle verandautspring eller lignende slik at ikke husdyr går seg fast under der?  
Er dører på uthusene sikret slik at ikke husdyr får dem opp og kan bli stengt inne?  

Sjekk kommunens reguleringsplan  

Kommunale reguleringsbestemmelser kan regulerer retten til å sette opp gjerder, enten som 
en plikt til å ha gjerde, eller som et forbud. Også reguleringsbestemmelser kan medføre at 
gjerder ikke er tillatt 

Landbruksregisteret 

I slutten av september vil landbruksdirektoratet gjennomføre en massivoppdatering av 
arealtall i Landbruksregisteret fra jordregister fra alle landets kommuner. Disse arealtallene 
er kontrollgrunnlag for søknadsomgangen for produksjonstilskudd. Gårdskart(NIBIO) vil 
oppdateres etter disse arealtallene.  

Velferdsordninger 2021 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 

Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv. er viktig for jordbruket gjennom å finansiere 
arbeidshjelp når brukerne pga. sykdom, svangerskap eller andre grunner ikke kan ta del i 
driften. 
Avløsertilskudd ved sykt barn. Antall avløserdager er økt fra 20 til 30 dager per forelder og 
år, for aleneforeldre til 60 dager per år. 
 
NB! Dersom du har arbeidsforhold utenom garden, må du passe på at sykmeldingen du 
sender med søknaden gjelder sykmelding fra garden som selvstendig næringsdrivende. 
 
Slik søker du: 
Du finner utfyllende informasjon om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-
til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel  
Du søker via nettsidene til Altinn, der finner du også informasjon om hvordan du logger inn. 

Tilskudd til tidligpensjon – TPO 

Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt 
hoveddelen av inntektene sin fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Søknaden med vedlegg 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet på e-post eller per post. 
 
Søknadsfrist: Løpende 
Skjema: Søknad om tidligpensjon til jordbrukere (LDIR-108). 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd%20til%20tidligpensjon
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SKOGBRUK 

Barkbilleangrep 

Det er stadig et mer vanlig syn med små klynger av gran som gradvis blir brune i baret og 
dør. I Ringebu og Sør-Fron er det nok spesielt på baksida at en kan se en del slike klynger 
med døde og døende grantrær. Disse trærne har blitt angrepet og drept av barkbiller. Hvis 
en går nært inn på de døde trærne kan en se rikelig med borehull gjennom barken, og store 
mengder brunt boremel nedover stammene og på bakken rundt trærne. Dette viser tydelig 
at det er granbarkbillene som har drept trærne. 
 

 
Figur 1: Bildet viser et typisk eksempel på en liten klynge med grantrær som har blitt drept av barkbiller nå i år. Bildet er 

fra Vestsida på Fåvang. 

Barkbillebestanden er noe høyere enn normalt i år, men her i området er det ikke snakk om 
noen voldsom økning i forhold til normalt nivå. 
Trærne som har blitt drept av barkbiller fungerer som yngleplass for billene, og dermed kan 
vi forvente en økning av barkbillebestanden de neste årene. Foreløpig er det liten dramatikk 
i denne situasjonen, men hvis vi skulle få varmt vær til neste år kan det forventes mer 
problematiske angrep da.  
 
Som skogeier kan du bidra til å redusere risikoen for barkbilleangrep, både hos deg selv og i 
nærområdet. Det viktigste du kan gjøre da er å holde oversikt over sunnheten i skogen din, 
og sørge for å få hogd granbestand med dårlig sunnhet før granbarkbillen svermer igjen på 
forsommeren neste år. Dermed unngår du at bestand med svekket sunnhet blir ofre for 
barkbilleangrep, og du unngår at slike bestand fungerer som yngleplasser for barkbillene 
neste sommer. 
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Foryngelsesplikt 

Som skogeier har du plikt til å sørge for tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst, 
og du har ansvar for å sørge for at det er samsvar mellom hogstform og foryngelsesmetode. 
Dette er hjemlet i Skogbrukslovens §6 og Forskrift om berekraftig skogbruk. Det vil si at hvis 
man velger å flatehogge granskog må det plantes innen tre år etter hogst.  
 
Det er selvfølgelig mulig å benytte naturlig foryngelse der forholdene egner seg for det, men 
da må det legges til rette for å få naturlig foryngelse til å etablere seg. Det vil si at man setter 
igjen et tilstrekkelig antall gode og stormsterke frøtrær, og der hvor det er praktisk mulig bør 
det også markberedes for å legge til rette for naturlig foryngelse.  Naturlig foryngelse er 
vanligvis mest aktuelt i furuskog. Hvis man velger naturlig foryngelse vil det som oftest ta 
mer enn tre år etter hogst før foryngelsen er etablert, men da er det viktig at det er gjort en 
tydelig tilrettelegging for naturlig foryngelse innen fristen på tre år. 
 
Kommunen gjennomfører hvert år foryngelseskontroller på arealer som er hogd for tre år 
siden. Der hvor kontrollene viser at det ikke er gjort tiltak for å forynge skogen sender 
kommunen ut pålegg om å gjennomføre tiltak, og dersom foryngelsesplikten fortsatt ikke 
overholdes har kommunen mulighet til å gjennomføre planting for skogeiers regning, jfr. 
Skogbrukslovens §6. 
 
Foryngelsesplikten gjelder selvsagt ikke ved tynningshogst, og heller ikke ved omdisponering 
av skogareal til andre formål enn skogsmark. Omdisponering av skogareal til innmarksbeite 
er ikke søknadspliktig, men for at foryngelsesplikten skal falle bort må omdisponeringen til 
innmarksbeite være reell. Arealer som omdisponeres fra skog til innmarksbeite blir 
kontrollert av kommunen tre år etter hogst. Hvis omdisponeringen til innmarksbeite ikke er 
reell og arealet heller ikke er forynget som skog vil kommunen følge opp med et pålegg om 
planting av skog. 

Tilskuddsordninger i skogbruket 

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

 Markberedning 

 Ungskogspleie 

 Tettere planting i alle høydelag 

 Suppleringsplanting i alle høydelag 

 All planting i høydelag 7 og 8 (650-850 m.o.h.) 

 Gjødsling av skog 

 Drift i bratt terreng 

 Bygging av skogsbilveger 

Nærmere om de enkelte tilskuddsordningene: 

Markberedning 

Vi har to ulike tilskuddssatser for markberedning. De som bestiller markberedning i 
kombinasjon med planting får 50 % tilskudd, mens tilskuddssatsen for markberedning som 
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ikke skjer i kombinasjon med planting er 40 %. Søknad om tilskudd leveres til kommunen 
snarest etter at markberedningen er gjennomført og skogeier har mottatt faktura.  

Ungskogspleie 

Tilskuddssatsen til ungskogspleie er 40 %. Søknad om tilskudd leveres til kommunen snarest 
etter at ungskogspleien er gjennomført og skogeier har mottatt faktura. 

Tettere planting i alle høydelag 

Det gis 60 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt 
bonitetsavhengig minimumsantall (se tabell). På markberedte arealer reduseres 
minimumskravet til antall planter med 10 %. 
 
Krav til minimum utplantingstall for tilskudd til tettere planting. Gjelder alle treslag. Gjelder 
arealer som ikke er markberedt. 

Bonitet Minimum 
plantetall pr. 
dekar 

Intervall for plantetall som utløser tilskudd (inntil 50 planter/daa 
etter oppfylt minimumskrav) 

26 220 220 - 270 

23 220 220 - 270 

20 200 200 - 250 

17 180 180 - 230 

14 160 160 - 210 

11 130 130 - 180 

8 100 100 - 150 

Søknad om tilskudd til tettere planting leveres til kommunen snarest etter at plantingen er 
gjennomført. 

Suppleringsplanting i alle høydelag 

Det kan gis inntil 40 % tilskudd til all suppleringsplanting hvis planteantallet etter 
suppleringsplanting oppfyller krav til minimumsantall. Foryngelse som var på feltet før 
supplering telles selvfølgelig med i planteantallet etter supplering. 
 
Krav til minimum plantetetthet etter supplering (gjelder alle treslag). 

Bonitet Minimum plantetall pr. dekar etter 
supplering 

26 220 

23 220 

20 200 

17 180 

14 160 

11 130 

8 100 



 10 

Søknad om tilskudd til suppleringsplanting leveres til kommunen snarest etter at plantingen 
er gjennomført. 
 

Planting i høydelag 7 og 8 (650-850 m.o.h) 

Det gis tilskudd på inntil 20 % på all nyplanting i høydelag 7 og 8. Denne tilskuddsordningen 
kan benyttes i kombinasjon med tilskuddsordningen for tettere planting, i så fall vil det 
utbetales 20 % tilskudd for planteantall opp til minimum utplantingstall i ordningen med 
tettere planting (se tabell i avsnitt ovenfor), og deretter er det 80 % tilskudd på inntil 50 
planter/daa over minimums utplantingsantall.  
Suppleringsplanting som gjøres i høydelag 7 og 8 og ikke oppfyller kravet til plantetetthet for 
å motta vanlig tilskudd til suppleringsplanting, kan få 20 % tilskudd gjennom denne 
ordningen. 
Søknad om tilskudd leveres til kommunen så snart plantingen er gjennomført og skogeier 
har mottatt faktura. 

Gjødsling av skog 

Det kan gis 40 % tilskudd til gjødsling av barskog, fortrinnsvis i hogstklasse 4. Ta kontakt med 
kommunen på forhånd hvis du ønsker å benyttet deg av denne tilskuddsordningen. 
Nødvendig dokumentasjon skal følge med søknad om tilskudd. Det er krav om kartfesting. 
Kopi av faktura for utført arbeid, kjøp av gjødsel med mer, er vedlegg som skal følge med 
søknaden. 

Drift i bratt terreng 

Det kan gis NMSK-tilskudd til taubanedrift eller drift med hest i bratt terreng. Tilskuddet 
utbetales etter en fast m3-sats. Tilskuddssatsene for taubanedrift i 2021 er 220 kr/m3 for 
gran og 240 kr/m3 for furu.  Det kan bare gis tilskudd til drifter som er vurdert på forhånd av 
kommunen. Ta derfor kontakt med kommunen i god tid før planlagt oppstart av drift i bratt 
terreng. 

Bygging av skogsbilveger 

Det kan gis inntil 40% tilskudd til nybygging eller ombygging av skogsbilveger i vegklassene 2, 
3, 3 og 5. Det kan også gis tilskudd til punktutbedringer på eksisterende skogsbilveger. 
Søknad om tilskudd skal leveres til kommunen. Det kan ikke søkes om tilskudd til bygging av 
skogsbilveg før byggesøknad for bygging eller ombygging av landbruksveg er godkjent av 
kommunen. Det utbetales bare tilskudd til skogandelen av veganlegget. Det er viktig å 
understreke at vegen må oppfylle alle de tekniske kravene i sin vegklasse for å kunne få 
utbetalt tilskudd. 

Ekstraordinært tilskudd for å sikre planting av skogplanter 2021 

I 2020 og våren 2021 ble det fastsatt en midlertidig tilskuddsordning for å  sikre planting av 
skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. 
Skogeiere som måtte plante selv i mangel på arbeidskraft, kunne søke på denne ordningen. 
Om det blir tilsvarende ordning for høstplantinga i 2021 gjenstår å se.  
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Skogfond 

Skogfondsordningen er en svært gunstig økonomisk ordning for skogeiere. 
Landbrukskontoret kan gi råd om bruk av skogfond 
 

Hvordan går man fram:  

Innbetaling til skogfond skjer som regel ved at tømmerkjøperen trekker fra 
skogfondsavsetningen i oppgjøret med skogeier, og innbetaler pengene til 
skogfondskontoen. Skogeier kan selv bestemme hvilken sats det skal trekkes skogfond etter, 
men det må være innenfor 4-40 % av tømmerverdien. Ved småsalg av for eksempel 
materialer og ved direkte fra gården må skogeier selv betale inn til skogfond. Ved salg av 
juletrær og pyntegrønt er skogfondsinnbetaling frivillig. 
 
For å få utbetalt penger fra skogfondet må skogeieren henvende seg til kommunen. 
Kommunen kan hjelpe til med å fylle ut søknadsskjema. Søknad om utbetaling av 
skogfondsmidler må leveres seinest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble 
gjennomført.  
 
Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene. 

Skattefordel  

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og 
beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordelen 
oppstår, fordi 85 % av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med 
skattefordel.  
 
Alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). 
Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom 
skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir beskattet. For mer informasjon om skogfond, 
se Landbruksdirektoratet sine nettsider. 

Skogfond kan brukes til:  

 skogkulturtiltak 

 vegformål, se eget avsnitt om dette  

 miljøtiltak  

 skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (f.eks. årsavgift Allma) 

 investering i bioenergitiltak 

 forsikring av skogen mot stormskader og brann  

 kurs og kompetansefremmende tiltak knyttet til skogetablering og skogproduksjon, 
miljøhensyn, og verdiskaping knyttet til trebaserte produkter  

 merverdiavgift. NB! Bruk av skogfondsmidler til merverdiavgift gir ikke skattefordel. 

Skogfond kan ikke brukes til  

 Serviceavgift til Mjøsen 

 Reparasjoner etter skogsdrift (grusing av veger, sporpuss osv.) 

 Utjevning av hjulspor 
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 Bygging av enkle og midlertidige driftsveger 

Bruk av skogfond til vegformål 

Skogfond og skogsbilveger 

For skogsbilveger kan skogfond brukes til å dekke kostnader til bygging, ombygging og 
vedlikehold av veg, inkludert velteplasser. Når det gjelder årlig vedlikehold av skogsbilveger 
er hovedregelen at dette kan dekkes med inntil 4 kr/løpemeter. Større 
vedlikeholdsprosjekter som gir høyere kostnader enn dette kan også dekkes, men da kreves 
en forhåndsgodkjenning fra kommunen. 
 
Reparasjoner av skogsbilveger etter skogsdrift kan ikke dekkes av skogfond. 

Skogfond og traktorveger 

Skogfond kan brukes til å bygge permanente traktorveger (vegklasse 7) forutsatt at skogeier 
har søkt om bygging av vegen og fått den godkjent av kommunen. Skogfond kan også brukes 
til større ombygginger av eksisterende traktorveger, forutsatt at ombyggingen søkes om og 
godkjennes av kommunen. 
Skogfond kan ikke brukes til vanlig vedlikehold av traktorveger, og heller ikke til reparasjoner 
av traktorveger etter skogsdrift. 

Skogfond og enkle driftsveger 

Skogfond kan ikke brukes til å bygge enkle eller midlertidige driftsveger, selv om bygging av 
veg er søkt om og godkjent av kommunen. Skogfond kan heller ikke brukes til utjevning av 
hjulspor etter skogsdrift. 

Landbruksveger 

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 veg. 

 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. 

Søknadsprosedyre 

Søknad om nybygging eller ombygging av veganlegg sendes til kommunen. Søknaden må 
være godkjent før arbeidet med vegen settes i gang. Søknadsskjema kan fås på 
landbrukskontoret, og skogbruksrådgiver kan hjelpe til med å fylle ut skjemaet. Det er helt 
nødvendig å legge ved kart med inntegnet vegstrekning.  

Vegplanlegging 

For å få sluttgodkjent en skogsbilveg må de tekniske kravene i landbruksvegnormalene være 
oppfylt. Tømmertransportører kan velge å nekte å kjøre på skogsbilveger som ikke er 
godkjent, og derfor er det svært viktig å bygge vegen i henhold til kravene i landbruksveg-
normalen. Man kan heller ikke få utbetalt tilskudd til vegbygging hvis de tekniske kravene 
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ikke er oppfylt. 
 
De tekniske kravene i landbruksvegnormalene er temmelig omfattende, og derfor er det 
nødvendig å bruke profesjonell vegplanlegger til planlegging av større anlegg. Vi gjør 
oppmerksom på at Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ikke kan bistå med å planlegge 
vegprosjekter. Derfor må de som ønsker å bygge veger finne vegplanleggere andre steder, 
men kommunen kan hjelpe til med å finne profesjonell vegplanlegger.  

MILJØ OG UTMARK 

Rovviltsituasjonen 

Nedenfor er det listet opp skadefellingstillatelser gitt i Midt-Gudbrandsdalen, mai-
september 2021.  
 

 Jerv, 21.7 

 Gaupe, 30.7 

 Jerv, 3.8 

 Jerv, 18.8 
 
Som vanlig har vi hatt skadefellingsforsøk på jerv etter flere dokumenterte skader på 
beitedyr i Vulufjell. Den 2. august ble det felt to valper i Vuludalen. Vi har ikke hatt besøk av 
ulv i 2021, men det var en bjørn innom på vandring i månedsskifte mai/juni, som senere ble 
felt i Vågå den 7. juni. Bjørnen tok ikke beitedyr i Midt-Gudbrandsdalen.   
 
I de tre midtdalskommunene har skadefellingsarbeid (lønnskostnader skadefellingslag, 
kjøregodtgjørelse og bomutgifter) kostet 380 000 kr i 2021. Kostnadene blir refundert av 
Statsforvalteren i Innlandet. 

Kjempespringfrø 

I Ringebu kommune bekjempes kjempespringfrø etter en utarbeidet plan. Med midler fra 
Miljødirektoratet leier kommunen inn Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS som tar 
hånd om de forekomster som er beskrevet i planen. Hovedformålet er å hindre spredning av 
kjempespringfrø inn i Fåvang naturreservat, og det er derfor lokaliteter som ligger i 
tilknytning til naturreservatet som får mest fokus. Ved å kontakte kommunen kan du få 
tilgang til planen.  
 
I Sør-Fron kommune er det ikke organisert rydding av kjempespringfrø. Vi oppfordrer derfor 
grunneiere som har kjempespringfrø på sin eiendom til å rydde selv. Sprøyting eller luking er 
mest effektivt. Sprøyting er mest effektivt der plantene er mange og vokser tett. Det er 
behov for å sprøyte en til to ganger pr. sesong. Det er viktig at det ikke sprøytes i vann, noe 
som kan være en utfordring der kjempespringfrø vokser tett langs bekker. Luking må gjøres 
flere ganger i sesongen, ca. hver 3-4 uke. Det er viktig å få med hele planten. Plantene legges 
i søppelsekker og leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.  

 
Det kan nå søkes om tilskudd til bekjempelse av fremmede arter gjennom SMIL-ordningen. 
Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål.  



 14 

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 til våren 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 kommunens hjemmeside eller kontakte landbrukskontoret.  

Elgmerkeprosjektet 

I mars 2020 ble 27 elger merket i området Murudalen, Sjodalen og Gausdal, og ytterlige 30 
elger ble merket i mars 2021. 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 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.  

 

Motorferdsel i utmark 

Både Ringebu og Sør-Fron kommuner har etablert faste leiekjøringsløyver til ervervsmessig 
bruk av snøskutere. Leiekjørerne kan tilby transport mellom bilveg og hytte (ikke ren 
persontransport), tilsyn med privat hytte, transport av funksjonshemmede, transport av ved 
og transport etter dispensasjon gitt fra kommunen for andre typer kjøring. 
 
I Ringebu ble leiekjøringsløyvene rullert høsten 2018. Leiekjøringsløyvene i Ringebu gjelder 
fra vinteren 2018 til våren 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 kommunens hjemmeside eller kontakte landbrukskontoret.  
 
For motorferdsel i utmark som ikke faller inn under leiekjøringsordningen, kan du søke 
kommunen om dispensasjon ved å gå inn benytte søknadsskjema på kommunens 
hjemmeside: 
 
https://www.sor-fron.kommune.no/sd/skjema/SFK017/  

Båndtvang for hunder 
Båndtvang for hunder er regulert gjennom hundeloven og gjennom 
kommunale forskrifter. Følgende regler gjelder i våre to kommuner: 
 
I Ringebu og Sør-Fron kommuner er det båndtvang for hund fra 1. 
april til 15. oktober i områder der husdyr har rett til å beite og 
faktisk beiter. Påbudet om båndtvang gjelder ikke for jakthunder 

http://www.dyreposisjoner.no/
https://www.sor-fron.kommune.no/sd/skjema/SFK017/
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som brukes under lovlig jakt, trening eller prøver mellom 20. august og 1. april, og som blir 
fulgt på forsvarlig måte av eier eller innehaver. Tjenestehunder, ettersøkshunder og 
dresserte gjeterhunder i arbeid, tjeneste eller lovlig trening/prøving er unntatt båndtvang. 
 
Reglene om båndtvang er etablert for å verne om vilt og beitedyr. Vi oppfordrer alle 
hundeeiere til å vise hensyn. 
 
Landbrukskontoret får også mange henvendelser hver vinter med spørsmål om det er 
båndtvang i skiløypene i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Landbrukskontoret vil derfor 
opplyse om at ikke er båndtvang i skiløypene i noen av kommunene, men vi minner om at 
hundeloven sier at hundene bare kan være løse når de blir fulgt og kontrollert på aktsom 
måte. Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller 
seg i veien for folk som ikke godtar dette.  

Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen  

Kommunene Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, samt Midt-Gudbrandsdal renovasjonsselskap 
(MGR) har gjennomført en mulighetsstudie knyttet til etablering av ett eller flere 
utvinningsanlegg for biogass basert på husdyrgjødsel og eventuelt våtorganisk avfall i Midt-
Gudbrandsdalen. Det er Multiconsult som har utført studien. Utgangspunktet for studien er 
knyttet til mulighetene for å hovedsakelig benytte husdyrgjødsel som substrat for et 
biogassanlegg. 
Del 1 av prosjektet er nå gjennomført, og viser at det er grunnlag for etablering av ett 
biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen.  
Kommunene er nå i gang med forprosjekt del 2, hvor følgende spørsmål skal bli besvart: 

 Kartlegge råvaregrunnlag og markedspotensiale for biogass (Rambøll) 

 Kartlegge økonomiske og tekniske forhold ved biogassanlegg (Norconsult) 

 ROS-analyse av biogassanlegg 

 
Del 1 av forprosjektet (råvaregrunnlag og markedspotensiale) ble ferdig høsten 2020.  
Resultatene i rapporten viser at mange av gårdbrukerne i Gudbrandsdalen kan være 
interessert i å levere husdyrgjødsel til et biogassanlegg, og at den samledene tilgjengelige 
husdyrgjødsla fra disse gårdene var på til sammen 138 500 m3/år. Samtidig viste også 
undersøkelsen at det var behov for mer informasjon ut til gårdbrukerene om hva det 
innebærer å være tilknyttet et anlegg som leverandør av gjødsel og mottaker av biorest.  
 
Våren 2021 ble Norconsult ferdig med en rapport om de økonomiske og tekniske forholdene 
ved et eventuelt biogassanlegg. Rapporten sier at prosjektet kan få en lønnsom drift med de 
benyttede forutsetningne og et tilskudd fra Enova på 25 %, men prisen på avsetning av 
biometanen lokalt vil være avgjørende for om prosjektet vil være lønnsomt. Det er viktig for 
lønnsomheten til biogassanlegget at mest mulig av husdyrgjødselen i regioen blir levert til 
biogassanlegget. Konklusjonen er at et biogassanlegg på Frya kan realiseres innenfor 
akseptable rammer for behandlingskostnader for organiske avfallstyper.  
 
På grunn av at konsulentselskapet som hadde fått jobben med å utarbeide ROS-analysen 
trekte seg, har ikke siste del av forprosjektet blitt ferdig. Det jobbes derfor for tiden med å 
innhente noen andre til å gjøre det. Når alle rapportene er ferdige vil de til sammen danne et 
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godt grunnlag for å bestemme om det skal gås videre med å bygge et biogassanlegg i Midt-
Gudbransdalen. 
 

NÆRINGSUTVIKLING  

Innovasjon Norge  

På grunn av mange søknader i 2021 er tilskuddspotten oppbrukt. Landbrukskontoret 
anbefaler å heller sende inn søknaden på nyåret 2022. Bruk høsten og forvinteren til å 
forberede denne søknaden, da det kan være tidkrevende å samle inn all dokumentasjon som 
er nødvendig. 

Foreløpige prioriteringer Innlandet 2022: 
Tradisjonelt landbruk 

1.  Grovfôrbaserte produksjoner. Her er overgangen fra bås til løsdriftsfjøs for små og 
mellomstore melkebruk særskilt prioritert.  

2.  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. 

3. Planteproduksjon for salg 
 

I forbindelse med løsdriftskravet på storfe opplevde Innovasjon Norge Innlandet i 2021 stor 
pågang av søknader om investeringsmidler. Det medførte dessverre at mange andre 
produksjoner ikke fikk investeringsmidler i 2021. 

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 og Inn 
på tunet-ordningen. 

Særlig prioriterte områder 

Prosjekter fra Engerdal, Trysil og Valdres prioriteres. 

Ikke prioriterte tiltak 

 Prosjekter der støtte fra Innovasjon Norge ikke er avgjørende for gjennomføring av 
prosjektet 

 Prosjekter som ikke henter eller planlegger å hente en vesentlig del av 
sysselsettingen og inntekt fra gården 

 Verksted, redskapshus, lagerbygg, utleiebygg og løpende vedlikehold 

 Nyetablering eller større utvidelser for ammeku eller sau 

 Kraftfôrkrevende produksjoner som kylling, kalkun, svin eller konsumegg.  

 Utskifting av melkerobot og fôringssystemer 

 Ridesentervirksomhet, trav, stallutleie og hunde- og kattepensjonat. 
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Tilleggsnæring landbruk 

 Tilskudd til aktiviteter som naturlig inngår i avklaring og utvikling av selve 
forretningsidéen. Det kan være markedsundersøkelser, utarbeidelse av en 
forretningsplan og planlegging av selve etableringen. 

 Tilskudd til utvikling av tjeneste/produkt frem til markedsintroduksjon. 

 Tilskudd til bedriftsutvikling som produktutvikling, kompetansebygging, 
markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging og markedsføring av nye 
produkter. 

 Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og tilhørende 
produksjonsutstyr av varig karakter. 

 Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 

 Lån til investeringer. 

Ideavklaring og etablering 

Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 prosent av kapitalbehovet. Det kan ikke søkes om tilskudd til 
begge fasene samtidig. Hvis det er gitt tilskudd til idéavklaringsfasen, må denne være 
avsluttet før du kan søke om nytt tilskudd. Dersom du har fått tilskudd til idéavklaringsfasen, 
betyr ikke det at du automatisk har krav på finansiering i etableringsfasen. Det kan innvilges 
inntil kr 150 000 for ideavklaring og inntil kr 700 000 samlet for de to fasene. 

Bedriftsutvikling 

Det kan gis tilskudd til bedriftsutvikling med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag. For 
foretak der majoriteten av eierandelene kontrolleres av personer under 35 år eller av 
kvinner kan det gis inntil 75 % tilskudd. 

Investeringer 

Det kan gis tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig 
karakter inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Øvre grense for tilskudd er 2 millioner per 
prosjekt. Det er ikke tak for tilskudd i Troms og Finnmark. I 2019 og 2020 kan det gis ekstra 
investeringstilskudd på inntil kr 500 000 til geitemelkprodusenter som omstiller seg til annen 
produksjon og selger hele kvoten gjennom oppkjøpsordningen. 

Generasjonsskifte 

Det kan gis tilskudd til personer under 35 år, som i forbindelse med overtagelse av 
landbrukseiendom trenger å gjennomføre mindre investeringer (inntil kr 1,5 millioner) for å 
opprettholde produksjonen innen tradisjonell landbruksdrift eller bygdenæringer. Tilskuddet 
kan gis med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 70 %. 

Se www.innovasjonnorge.no for mer informasjon eller ta kontakt med landbrukskontoret. 

http://www.innovasjonnorge.no/
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Utviklingsfondet i Ringebu 

Ringebu kommune kan gi støtte fra utviklingsfondet til tiltak i landbruket. Det er pekt ut fire 
områder: nydyrking, mjølkekvote, setring og rydding av nytt innmarksbeite.  Det kom inn 
søknader for et beløp på kr 266 884 kr. Søknadstallene for 2021 er vist i tabellen nedenfor. 

 

Ordning 
Antall  

søkere 

Mengde 

(omsøkt) 
Beløp i kr (omsøkt) 

Innvilget 

Nydyrking 4 67 daa 147 400 kr 132 000 kr 

Kjøp av mjølkekvote 2 29 848 liter  36 284 kr 
 

36 284 kr 

Setring 14 0 70 000 kr 70 000kr 

Rydding av nytt 

innmarksbeite 
          3 52 daa 

            

          28 600 kr 

 

 

28 600kr  

SUM   
 

266 884 kr 

Utviklingsfondet  i Sør-Fron 

Sør-Fron kommune kan gi støtte fra utviklingsfondet til tiltak i landbruket. Det er pekt ut fire 
områder: nydyrking, kjøp av mjølkekvote, rydding av nytt innmarksbeite og støtte til 
mjølkeproduksjon på seter. Det kom inn søknader for et beløp på kr 170.000. Søknadstallene 
for 2021 er vist i tabellen nedenfor.  
 

Ordning Antall 

 søkere 

Mengde  

(omsøkt) 

Beløp i kr 

 (omsøkt) 

Innvilget 

Nydyrking 3 31 daa 54 000 kr 34 000 kr 

Kjøp av mjølkekvote 0 0 liter 0 kr 0 kr 

Rydding av nytt innmarksbeite  

6 

 

196 daa 

 

98 000 kr 

 

40 000 kr 

Mjølkeproduksjon på seter 
14  112 000kr 

 

96 000kr 

SUM   
 

170 000 kr 
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DIVERSE 

Grunnprinsippene i regelverket om flytting av småfe – informasjon fra 
Mattilsynet 

Smittsomme sykdommer mellom sau og geit 

Det er forbudt å føre hunndyr av sau og geit mellom småfebesetninger.  
Mange småfesjukdommer har lang inkubasjonstid, det vil si den tiden fra dyrene blir smittet 
til de viser symptomer. I tillegg har de ofte et snikende forløp slik at det er vanskelig å 
oppdage dem. Mædi, CAE, paratuberkulose og skrapesjuke er eksempler på slike 
sjukdommer. Et dyr som er smittet med slike sjukdommer kan smitte mange før vi ser at de 
er sjuke. Slike sjukdommer har dermed et stort spredningspotensial og de kan ligge lenge på 
lur i flokken din før du oppdager dem.  
Regelverket er derfor utformet etter et «føre-var» prinsipp. Dette for å minimere risiko for at 
du får sjukdom inn i flokken din dersom du henter inn nye dyr. Det minimerer også risiko for 
at du bringer sjukdom videre til andre dersom du leverer fra deg dyr.  
 
Dersom du ønsker å flytte, kjøpe eller selge småfe 
(sau, geit, vær, bukk, lam eller kje), må du søke 
Mattilsynet om tillatelse fra forbudet.  
Felles innmarksbeite er forbudt. Felles innmarksbeite 
regnes som overføring av hunndyr mellom 
besetninger, og du må søke Mattilsynet om tillatelse. 
Tillatelse til felles innmarksbeite blir normalt ikke gitt. 
Å ha dyr på felles innmarksbeite gir økt fare for smitte 
mellom besetninger. Det anbefales derfor ikke å dele 
innmarksbeite med andre selv om besetningene skulle oppholde seg der på forskjellig 
tidspunkt. En del smittsomme småfesjukdommer kan smitte på beite, for eksempel fotråte, 
paratuberkulose og Salmonella diarizonae.  
 

Flytting av hanndyr  

Dersom du ønsker å hente hanndyr fra en besetning innenfor din region kan du gjøre det 
uten å søke Mattilsynet om tillatelse. Forutsetningen er at avsenderbesetningen oppfyller de 
dyrehelsemessige kravene som står i § 23 i dyrehelseforskriften (egenerklæring og i noen 
tilfeller også veterinærattest).  
Dersom du er medlem av værring/bukkering og skal selge vær/bukk som kun har vært 
oppstallet i din besetning må besetningen din oppfylle dyrehelsekravene i § 23 i 
dyrehelseforskriften. Ved salg av hanndyr som har vært oppstallet i flere besetninger i 
ringen, gjelder dyrehelsekravene for alle de besetningene væren/bukken har vært oppstallet 
i.  
Semin vil uansett alltid være det tryggeste alternativet for å få nytt avlsmateriale inn i 
besetningen din. Norsk Sau og Geit arrangerer seminkurs hver høst.  
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Flytting av hunndyr  

Hunndyr av sau skal dokumentere negativ mæditest før flytting. Dersom du etter søknad får 
tillatelse til å flytte hunndyr av sau vil det blant annet settes krav om testing for mædi. Dette 
er et vilkår som blir satt for tillatelsen og du må på forespørsel kunne legge fram 
dokumentasjon på at prøvene er negative.  
 
Alle dyr som skal flyttes skal testes. For dyr som er yngre enn et år testes i stedet 
mordyret.  
 
NB! Husk at det ikke skal være tatt inn livdyr i selgerbesetning de siste 12 måneder før 
prøveuttaket. Gjelder også værer som er innom besetningen i forbindelse med bedekking i 
leverandørbesetning de siste 12 månedene før prøveuttaket.  

Flytting av hunndyr dersom du ikke har småfe fra før  

Dersom du ønsker å starte opp med småfe, og henter dyr fra kun én småfebesetning innen 
samme region, omfattes du ikke av hunndyrforbudet. Du trenger med andre ord ikke søke 
om dette.  
Husk at du likevel må melde ifra til Mattilsynet når du starter opp med småfe. Husk også at 
selv om du ikke trenger å søke om tillatelse må dyrene likevel følges av en egenerklæring. 
Geiter må i tillegg følges av en veterinærattest. Også sauer må ha veterinærattest ved 
flytting over fylkesgrensa.  
I soner for mædi og fotråte må du også søke om tillatelse til å starte opp, selv om du henter 
dyr fra kun en besetning.  
Henter du dyr fra flere enn en besetning, vil overføringen fra besetning nummer to regnes 
som en overføring av hunndyr mellom besetninger. Det betyr at du må søke om tillatelse, og 
alle hunndyra må testes for mædi.  
Dersom du ønsker å utvide den nye besetningen med flere dyr fra samme 
leverandørbesetning (eller en annen småfebesetning innenfor samme region) på et senere 
tidspunkt, så må du også søke om tillatelse.  

Flytting av hunndyr dersom du har småfe fra før  

Tillatelse er unntaket og ikke regelen. Det er viktig å huske på at muligheten for tillatelse til 
flytting av hunndyr er et unntak som er satt ut fra et rent næringsmessig behov. I de fleste 
tilfeller vil samfunnets interesse i å forhindre smittespredning veie tyngre enn den enkelte 
søkers ønske om å få nye dyr inn i besetningen.  
MEN i disse situasjonene kan Mattilsynet vurdere å gi tillatelse til flytting av hunndyr av 
småfe:  

a. Overgang til ny rase – skal slutte med den rasen jeg har  
b. Oppstart av ny rase – i tillegg til den rasen jeg har  
c. Rask økning av besetningsstørrelse (ut over det som er mulig ved egenrekruttering)  
d. Overgang til drift med både sau og geit  
e. Ved overgang til nye beiteområder (for eksempel rovdyrproblematikk, 

trafikksikringsproblem)  
f. Tiltak i bevaring av truede norske småferaser 

Det står i forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr 
(dyrehelseforskriften) § 23 at: «Når sauer og geiter flyttes til ei anna eller ny 
småfebesetning, skal dyreholderen sende med ei egenerklæring som bekrefter at 
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avsenderbesetninga minst er i TSE-klasse 3. Egenerklæringa skal også bekrefte at det ikke er 
mistanke om klassisk skrapesjuke, paratuberkulose, mædi, CAE eller fotråte i 
avsenderbesetninga. Egenerklæringer som gjelder geiter skal også bekrefte at det ikke er 
mistanke om byllesjuke i avsenderbesetninga.  
Når geiter flyttes til ei anna eller ny småfebesetning, skal dyreholderen sende med en attest 
fra en veterinær som har undersøkt dyra i avsenderbesetninga. Attesten skal bekrefte at dyra 
som flyttes, ikke har symptomer på smittsomme dyresjukdommer. Attesten skal også 
bekrefte at krava i vedlegg VII er oppfylt.  
Annet ledd gjelder også når sauer flyttes over fylkesgrenser til ei anna eller ny 
småfebesetning. Annet ledd gjelder likevel ikke for sauer som flyttes mellom Oslo og 
Akershus og mellom Rogaland og kommunene Sveio eller Etne i Hordaland.  
Egenerklæringa etter første ledd og veterinærattestene etter annet og tredje ledd skal ikke 
være eldre enn 7 dager når dyra flyttes. Dokumenta skal oppbevares i mottakerbesetninga i 5 
år og legges fram når Mattilsynet ber om det.» 
 
Ta gjerne kontakt med Mattilsynet dersom du ønsker mer informasjon og/eller har spørsmål 
rundt søknad om flytting av småfe. 

Nye informasjonskanaler for Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor og 
landbrukskontoret på Nord-Fron 

 

 
 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor fått ny hjemmeside – www.mglandbruk.no. Fra nå av 
vil informasjon til bønder i Ringebu og Sør-Fron kommuner bli lagt ut der. 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! Dette 
innebærer at midtdalsbonden.no blir lagt ned i løpet av kort tid. Facebook-kontoen til 
Midtdalsbonden er overtatt av Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

Nettredaktører:  

Kari Ingeborg Hårstad, tlf. 61 29 92 56, e-post: kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no 
Helene Amblie Solerød, tlf. 61 29 92 53, e-post: Helene.Amblie.Solerod@sor-
fron.kommune.no 
Nord-Fron kommune vil informere på sin hjemmeside, https://www.nord-
fron.kommune.no/  

mailto:kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no
mailto:Helene.Amblie.Solerod@sor-fron.kommune.no
mailto:Helene.Amblie.Solerod@sor-fron.kommune.no
https://www.nord-fron.kommune.no/
https://www.nord-fron.kommune.no/
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Viktige telefoner,  E-post og adresser: 

Veterinærvakt 

Ringebu Fron Stav Veterinærsenter Tretten 

61 28 05 00 61 29 14 00 61 27 65 14 

Avløserlag  

Ringebu Fron 

95 02 70 29 61 29 22 30 

 

Dyrevernnemnda 2021-2024. 

Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet. Nemndene skal bistå i det lokale 
tilsynsarbeidet med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker. 
 
Oppnevnte dyrevernnemnder i region Øst for perioden 2021-2024. 
Kommuner dekket av Avdeling Gudbrandsdal: 
Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer. 
 
For å få kontakt med den lokale dyrevernnemnda, må du ringe tlf.: 22 40 00 00. 

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/gårdbrukere som opplever rovdyrangrep 
og andre ekstraordinære hendelser. Dette er et tilbud for dem som ønsker det. Dette gjelder 
alle gårdbrukere i Fron. 
 
Gruppa består av: 

 Marthe Dypdalen, leder  915 48144 

 Lars Ole Auglestad, nestleder 913 42 140 
 
Beredskapsgruppa er knytt opp mot vakttelefonen og har tett samarbeid med jaktleder i det 
kommunale jaktlaget og landbrukskontorene. 
Alle i beredskapsgruppa har taushetsplikt. 
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Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 

Hans Christian Elstad 
(landbrukssjef) 
hael@sor-fron.kommune.no 
 

61 29 92 49 

Ragnhild Sperstad 
(jordbruksrådgiver – gårdskart) 
ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no 
 

61 29 92 52 

Kari Ingeborg Hårstad 
(jordbrukskonsulent) 
kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no 
 

61 29 92 56 

Helene Amblie Solerød 
(jordbrukskonsulent) 
helene.amblie.solerod@sor-fron.kommune.no 
 

61 29 92 53 

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

61 29 92 55 

Bente Dahl 
(landbrukssekretær) 
bente.dahl@sor-fron.kommune.no 
 

61 29 92 58 

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

61 29 92 65 

Andrea Vestvik  
(vikar - skogbruksrådgiver f.o.m. 01.10.21) 
andrea.vestvik@sor-fron.kommune.no 

61 29 9254 

  
Anne Berit Grasbakken      
(Seniorrådgjever /regionstilling)  
ansatt hos Statsforvaltaren i Innlandet  
fmopabg@statsforvalteren.no 

 

 

 

Postadresse: 
Midt-Gudbrandsdal Landbrukskontor (MGL) 

Kommunevegen 1 
2647 Sør-Fron 

Servicekontoret – sentralbord                                               
61 29 90 00 

postmottak@sor-fron.kommune.no 

mailto:hael@sor-fron.kommune.no
mailto:ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
mailto:kari.ingeborg.harstad@sor-fron.kommune.no
mailto:helene.amblie.solerod@sor-fron.kommune.no
mailto:bente.dahl@sor-fron.kommune.no
mailto:konrad.skåravik.bryhn@sor-fron.kommune.no
mailto:fmopabg@statsforvalteren.no

