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PERSONALNYTT 

Veronica Øvremo vikarierer som skogbruksrådgiver mellom 02.03.2020 og 
01.01.2021.  
 
Gro Vestues er ansatt som jordbruksrådgiver i 100% fast stilling siden 
01.10.2019. 
 
Ragnhild Bang Vestad gikk av med pensjon 01.01.2020. Vi takker Ragnhild for 
innsatsen i landbruksforvaltningen gjennom 39 år!  
 
Det er lyst ut stilling som jordbrukskonsulent i 60 % fast stilling. Ansettelsen vil 
skje i løpet av februar.  
 
John-Ludvik Dalseg har sluttet som landbrukssjef. Ragnhild Sperstad er 
fungerende landbrukssjef.  
 

SØKNADSFRISTER FOR ULIKE TILSKUDDSORDNINGER 
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 
Produksjonstilskud 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  
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 

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 

I 2020 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning 
ved ferie og fritid 15. mars. Du kan søke fra og med 1. mars, som er 
telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. 
 
Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I mars 
er det husdyrprodusenter som kan levere søknad.  
 
Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen 
har gått ut, fram til 29. mars. Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter 
søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen 
reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. 
 
Lurer du på noe om denne søknadsomgangen, finner du mer info på 
landbruksdirektoratet.no under «produksjon og marked». Er du ny søker, ta 
gjerne kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen. 
 

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) 2020-2023 

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har nå 
revidert tiltaksstrategi og retningslinjer for SMIL-
ordningen. Dette gjøres hvert 4. år. Ordningen 
omfatter kulturlandskaps- og forurensningstiltak.  
 
Formålet er å fremme natur- og 
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap 
og redusere forurensningen fra jordbruket, utover 
det som kan forventes gjennom vanlig 
jordbruksdrift.  
 
Nytt i år er at man ikke lenger må ha et registrert 
foretak for å kunne søke SMIL-midler. Personer 
som disponerer en landbrukseiendom kan også 
søke. 
 
Nye tiltak, i tillegg til de gamle, er: 
 Tilskudd til bekjempelse av fremmede arter (f.eks. kjempespringfrø) 
 Tilskudd til merking av råk og ferdselsveier, og utarbeidelse av informasjon 
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 Tilskudd til tiltak som reduserer avrenning fra utedrift ved husdyrhold 
 Tilskudd til tiltak som reduserer avrenning fra seterfjøs 
 Tilskudd til gjenåpning av lukka bekker 
 Tilskudd til flomdempende tiltak i sidevassdragene til Lågen, f.eks. 

fordrøyningsdammer (i tilknytning til jordbruksareal) 
 Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Formålet er å legge 

til rette for større helhetlige miljøprosjekter over større områder, for 
eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend (nytt i forskriften). 
 

Tilskuddsatsene er gjennomgått på nytt, og satser til bruk ved kostnadsoverslag 
og sluttregnskap er hevet. 
 
For mer informasjon gå til Midtdalsbonden.no, klikk på fanen «Landbruksinfo» 
og velg «Oversikt alle tilskudd». Her finner du retningslinjene for ordningen 
under «SMIL-midler». Du kan også få et eksemplar ved å henvende deg til 
landbrukskontoret. 
 
Søknaden leveres elektronisk gjennom ID-porten/Altinn. Søknadsfrist er 15. 
mars. 
 

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. 
 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning
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INVESTERINGS- OG BEDRIFTSUTVIKLINGSMIDLER I LANDBRUKET 

Hva kan Innovasjon Norge finansiere?  
 Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og 

tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter.  
 Tilskudd til gjødsellager.  
 Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking. 
 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. 

 
Særskilte prioriteringer for 2020  

 Frukt-, grønt- og veksthusnæringa. 
 Tørke- og lageranlegg i kornproduksjon. 
 Små og mellomstore bruk. Innen melkeproduksjon bruk med 15 – 30 kyr. 
 Økologiske produsenter som må foreta større investeringer som følge av 

implementeringen av EUs økologiregelverk. 
 I 2020 kan det gis ekstra investeringstilskudd inntil 500 000 kroner til 

geitemelkprodusenter som omstiller seg til annen produksjon og selger 
hele kvoten gjennom oppkjøpsordningen. 

 
Det er ingen søknadsfrist for midlene. Ta kontakt med landbrukskontoret for 
veiledning, dersom du har et aktuelt prosjekt du ønsker å søke midler til.   
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TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 2020 

Det er mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søknadsfristen 
for dette er 20. april. Søknadsskjema finner du på altinn eller hos 
landbruksdirektoratet, og fylles inn elektronisk gjennom altinn. Med søknaden 
må du legge ved kart og kostnadsoverslag.  
 
Ved systematisk grøfting er tilskuddssatsen kr 2000 pr dekar, mens ved annen 
grøfting kan det gis 30 kr per løpemeter med grøft. Du finner mer informasjon 
om ordningen på landbruksdirektoratet.no, under «miljø og økologisk». 
 

UTVIKLINGSFONDET – LANDBRUK 

Både Ringebu og Sør-Fron har et utviklingsfond man kan søke landbruksrelatert 
støtte fra. Kriteriene og satsene er forskjellige i de to kommunene. 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 2019) 
4. Søknad om støtte til kjøp av melkekvote (gjelder for året 2019) 

 
Hvordan søke? 
Gå til Midtdalsbonden.no, klikk på fanen «Landbruksinfo» og velg «Oversikt alle 
tilskudd» her ligger søknadsskjema, søknadsfrister og regelverk for ordningen. 
 
Søknadsfristen er 15. mars.  
 

GJERDETILSYN  

Det ble i 2019 utført gjerdetilsyn av Mattilsynet/Dyrevernnemda og 
landbrukskontoret. Denne gang ble det ført tilsyn på Nysetra, Heggesetra og 
Bålsetra i Sør-Fron, og på Mykkelseter i Ringebu. Det ble sendt ut brev til 
samtlige grunneiere noen måneder i forveien at det kom til å bli tilsyn i løpet av 
beitesesongen. Det ble i etterkant sendt ut brev til ca. 40 grunneiere om 
utbedring av gjerder i disse områdene.  
 
Årsaken til vedtakene kunne være; bruk av ny piggtråd, flere piggtrådgjerder 
over hverandre, gjerder som lå helt eller delvis nede, doble nettinggjerder 
enkelte plasser, løse tråder eller trådvevruller som ikke var rydda bort.  
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Mattilsynet eller dyrevernnemda har også vært andre steder i Ringebu og Sør-
Fron, men da ut fra meldinger på enkeltgjerder.  
 
Vi minner om at det er ikke tillatt å sette opp ny piggtråd ved nygjerdinger.  
 

BEITERYDDING 
Skal du rydde skog til innmarksbeite? Best resultat får du hvis du «åpner opp» 
skogen etappevis og har høyt nok beitetrykk i etterkant. En flatehogst eller for 
høyt uttak av trær vil føre til mye lauvoppslag i etterkant hvis det ikke er høyt 
nok beitetrykk. Lauvoppslag gir mye jobb i etterkant.   
 
Har du ryddet beite eller vil ha oppmålt en nydyrking? Gi beskjed til 
landbrukskontoret i god tid, helst før 1. september, slik at vi får lagt det inn i 
gårdskartbasen før søknadsomgangen i oktober. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

På dette beitet har gårdbrukeren valgt å sette igjen endel trær på beitet. Det er såpass 
glissen tresetting at det likevel vil komme nok lys ned slik at det vil etableres beitegras 
(Foto: R.Sperstad). 
 



 9 

BEITEBRUKSPLAN FOR RINGEBU
Revidert beitebruksplan for Ringebu ble vedtatt i 

Ringebu kommunestyre 17.12.2019. Du finner den 

på:  

https://www.ringebu.kommune.no/planer/andre-

planer/ 

 

Ønsker du ett eksemplar kan du henvende deg til 

landbrukskontoret. 

 

 

ER DU INTERESSERT I GRØNNSAKSDYRKING ELLER PRODUKSJON AV FRUKT 
OG BÆR?  

Landbrukskontoret, sammen med Fylkesmannen, har i vår et prosjekt hvor vi vil 
se på mulighetene for å dyrke mer grønnsaker, frukt og bær i Midtdalen.  
 
Første møte i prosjektet ble arrangert den 19. februar. Det var stor interesse 
for møtet, med rundt 40 deltagere. Landbruksrådgivningen holdt interessante 
faglige foredrag om hva og hvordan vi kan dyrke grønnsaker og bær i vår 
region, og så fortalte tre eksisterende produsenter om deres produksjon. Det 
var både interessant og inspirerende. 
 
Videre i prosjektet vil det arrangeres enda et møte for potensielle produsenter, 
samt et møte for reiselivsbedrifter, for å se på mulighetene for økt omsetning 
av lokalt frukt og grønt.  
 
Har du innspill, tips eller idéer, ta gjerne kontakt med Gro Vestues på 
landbrukskontoret.  

https://www.ringebu.kommune.no/planer/andre-planer/
https://www.ringebu.kommune.no/planer/andre-planer/


MILJØ OG UTMARK 

ROVVILTSITUASJONEN 

Nedenfor er det listet opp skadefellingstillatelser gitt i Midt-Gudbrandsdalen, 
mai-september 2019.  
 

 Jerv, 02 - 08. juli 

 Gaupe, 07 - 12. juli 

 Gaupe, 11 - 18. juli 

 Jerv, 24 - 30. juli 

 Gaupe, 25. juli - 01. august 

 Jerv, 14 - 21. august 

 Gaupe, 20 - 27. august 

 Gaupe, 30. august - 06. september 

 Jerv, 08 - 12. september 
 
Totalt ble det for 2019 søkt om erstatningkrav for 159 søyer og lam Sør-Fron 
kommune og 110 søyer og lam i Ringebu kommune. Fra 2018 er det en økning 
på 79 beitedyr i Sør-Fron og en nedgang på 106 beitedyr i Ringebu. 
 
Samlet sett var det en relativt rolig beitesesong med tanke på rovdyrangrep. 
Hovedsakelig på grunn av fraværet av ulv. I de tre midtdalskommunene har 
skadefellingsarbeid (lønnskostnader skadefellingslag, kjøregodtgjørelse og 
telefonutgifter) kostet 338 348 kr i 2019. Disse kostnadene blir refundert av 
Fylkesmannen i Innlandet. 
 
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.  
 
Nytt av året er at det kan søkes om tilskudd til bekjempelse av fremmede  arter 
gjennom SMIL-ordningen. Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål.  
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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 2016 og gjelder til og med 
2020. Ny søknadsomgang og leiekjøringsavtaler vil bli etablert før 2021.  

ELGMERKEPROSJEKT 

Vinteren 2020 vil det bli satt i gang et merkeprosjekt på elg. 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, hvor det i første omgang skal 
merkes 30 elg.       
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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 40 % 
Ungskogpleie 40% 
Tettere planting, tilskudd gis på inntill 50 pl/daa 60 % 
Suppleringsplanting 50 % 
Planting i høtdelag 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:  

 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. 

 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 
www.midtdalsbonden.no. 
 
 
 
 

http://www.midtdalsbonden.no/
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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. 
 
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 veglegme. 

 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. 

 

http://www.landbruksdirektoratet.no/
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DIVERSE 

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 

 Kartlegge økonomiske og tekniske forhold ved biogassanlegg 

 ROS-analyse av biogassanlegg 
 

I løpet av vinteren 2020 skal kontraktene tildeles, og målet er at rapportene 
skal være ferdig i løpet av høsten 2020. Rapportene skal danne grunnlaget for å 
svare på om det er mulig å gå videre med konkrete planer om investering i et 
biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen.  

 

RYDDEAKSJON LANGS LÅGEN  

Plastaksjonen og strandryddedagen 4. mai 2019 viste at det var 
husholdningsavfall som utgjorde den største mengden, ikke landbruksplast. Det 
blir ny ryddeaksjon i vår, men tidspunktet er ikke endelig fastsatt. Det er sendt 
inn en ny søknad til Miljødirektoratet om nye midler for å organisere ny aksjon i 
2020. Det blir i år fokus på alt avfall. 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. 
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INFORMASJON FRA NORSK LANDBRUKSRÅDGVINING 
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INFORMASJON FRA MATTILSYNET 

Kunnskap om dyrehelse 
Den nye dyrehelseforskrifta som kom i 2018, stiller krav 
om at dyrehaldarar skal ha oppdatert kunnskap om 
dyrehelse. I samband med dette skal dyrehaldarar i næringsretta dyrehald ha 
gjennomført eit kurs i dyrehelse. Nye dyrehaldarar skal ha gjennomført kurset i 
løpet av det fyrste året som dyrehaldar. Kurset skal vera godkjent av 
Mattilsynet.  Kravet om kurs gjeld ikkje dyrehaldarar som kan dokumentere 
kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høgare. 
 
Kravet om å gjennomføre eit slik kurs var gjeldande frå 01.01.2020. Det har 
inntil nyleg vore få aktuelle kurs tilgjengeleg. Animalia har no utvikla eit e-
læringskurs i dyrehelse og smittevern. Det er lansert modular for dei som 
jobbar med storfe og/eller sau. Utover våren vil det òg bli laga modular for geit, 
gris, fjørfe og kamelidar i same kurs. Animalia skriv på sine heimesider at kurset 
er relevant for alle som ikkje kan dokumentere oppdatert kompetanse i 
dyrehelse på agronomnivå eller høgare utdanning. Kurset er utvikla for å dekkje 
kompetansekravet i den nye dyrehelseforskrifta som gjeld frå 01.01.2020.  
 
Opplysningar om kurset finn de på https://www.animalia.no/no/kurs-og-
opplaring/e-laringskurs-dyrehelse-og-smittevern/ . Kurset kostar kr. 1000,- + 
mva. 
 
Det vil sikkert bli fleire aktørar, både interesseorganisasjonar og veterinærar, 
som arrangerer kurs i dyrehelse. Slike kurs skal vera godkjente av Mattilsynet 
for å tilfredsstille kompetansekravet i dyrehelseforskrifta. 
 
Gi beskjed til Mattilsynet når du starter og slutter med dyr 
Mattilsynet trenger oppdaterte registre over hvor det finnes dyr. Dette er 
spesielt viktig ved et eventuelt utbrudd av smittsom sykdom. Vi får ikke beskjed 
fra andre om hvem som starter og slutter med dyr, så det er viktig at hver 
enkelt dyreeier gir oss beskjed om dette selv. Det kan meldes på 
skjematjenesten på mattilsynet.no, på e-post til postmottak@mattilsynet.no 
eller på telefon 22 40 00 00. 
  
Tilsynskampanje på gris 
Fra høsten 2020 og til våren 2021 skal Mattilsynet gjennomføre en 
tilsynskampanje om dyrevelferd hos svin i hele landet. Formålet er kartlegge 
status for dyrevelferd i svinenæringen i Norge.  
  

https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/e-laringskurs-dyrehelse-og-smittevern/
https://www.animalia.no/no/kurs-og-opplaring/e-laringskurs-dyrehelse-og-smittevern/
mailto:postmottak@mattilsynet.no
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Bakgrunnen for at kampanjen gjennomføres, er funnene som kom fram i et 
tilsvarende prosjekt i Rogaland i 2018 og TV-programmet i NRK Brennpunkt i 
fjor sommer om svinenæringens «hemmeligheter». Veterinærinstituttet vil bli 
engasjert til å foreta en tilfeldig utvelgelse av besetninger som skal besøkes. 
Utvalget skal basere seg på tilfeldig utvelgelse, og det er planlagt at kampanjen 
skal omfatte ca. 600 besetninger. 
  
Husk å kastrere fjøskatten! 
Katten er en trivelig og god hjelper på gården men en kan fort bli til flere om du 
ikke kastrerer den, og katteholdet kan fort komme ut av kontroll. En hunnkatt 
får gjerne to kull i året. Med 4 unger i kullet og halvparten hunnkatter, kan din 
katt gi 58 katter på to år. 
 
Mattilsynet anbefaler kastrering av fjøskatten dersom dere ikke ønsker å få 
kattunger. Kattehold som formerer seg ukontrollert fort blir uoversiktlige og 
fører til lidelser for dyrene. Dette er ditt ansvar!  
 
Registrering av dere som produserer og selger næringsmidler 
Mange gardbrukere har begynt med salg av kjøtt fra egne dyr, bl.a. på 
Facebook og Reko-ringen. For å kunne veilede om regelverk og å følge opp ved 
eventuelle hendelser, trenger vi oversikt over hvem som driver med dette.  
  
Alle som driver næringsmiddelvirksomhet skal enten registrere eller få 
virksomheten godkjent hos Mattilsynet. Hovedregelen er at alle store 
produsenter av animalske matvarer skal være godkjent. For mindre 
virksomheter som leverer kjøtt eller andre animalske matvarer direkte til 
forbruker eller til lokale butikker og serveringssteder er det registreringsplikt. 
Salg av kjøtt fra egne slakt er en registreringspliktig aktivitet som må meldes til 
Mattilsynet. Dette gjør man elektronisk via skjematjenesten på mattilsynet.no.  
  
Alle som produserer og omsetter næringsmidler har ansvar for at maten er 
trygg. Det innebærer at man må ha grunnleggende kunnskap om 
næringsmiddelhygiene og kjennskap til aktuelt regelverk. Kjøtt er et lett 
bedervelig næringsmiddel og det er derfor viktig å ha god kontroll med 
kjølekjeden både under transport og lagring. Kjøtt som skal lagres og omsettes 
som frysevare skal innfryses snarest mulig etter at nødvendige 
produksjonstrinn er avsluttet, og i utstyr med tilstrekkelig kapasitet. Dette er 
viktig for å oppnå at maksimal krystallisering nås så raskt som mulig. Det 
anbefales derfor at kjøtt som skal omsettes som frysevare fryses inn på 
slakteriet eller der kjøttet skjæres ned. 
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 Det er en rekke merkekrav til mat som selges ferdig innpakket. Generelle 
merkekrav til alle varer er: varenavn, ingrediensliste, vekt/nettoinnhold, 
holdbarhet, oppbevaringstemperatur og navn/adresse til produsent. For kjøtt 
er det i tillegg krav til merking med godkjenningsnummeret til både slakteri og 
nedskjæringsanlegg. 
  
For mer informasjon, se www.mattilsynet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis 
du lurer på noe: postmottak@mattilsynet.no. 
 

MIDTDALSBONDEN – NETTSTADEN FOR LANDBRUKET 

På www.midtdalsbonden.no finn du nytt om landbruket og aktuell info av ulike 
slag:  

 Oversikt over arrangement (kalender) 
 Info om landbrukskontora 
 Oversikt over faglag, beitelag, grunneigarlag og andre organisasjonar 
 Info om tilskotsordningar og søknadsfristar 
 Info om lovverk 
 Info for unge/nye bønder  
 Protokollar frå politiske utval som har med landbrukssaker å gjere 

 
Midtdalsbonden.no blir oppdatert kvar veke med nytt og aktuelt stoff. 
 
Kalender  
Meld gjerne i frå om du har eit arrangement som vi kan publisere i kalenderen 
på Midtdalsbonden.no. Målet er å ha ein godt oppdatert kalender for 
landbruket, og da ar vi avhengig av at lag, organisasjonar og andre deler med 
oss. Send ein e-post til ein av webredaktørane.  
 
Kontaktinfo for lag og organisasjonar 
For at vi skal ha ei oppdatert oversikt over leiarar i dei ulike laga, er det fint om 
vi får informasjon når det er vald nye personar. Dette gjeld bondelag, 
småbrukarlag, skogeigarlag, grunneigarlag, beite- og gjetarlag og sau- og geit. 
Send ein e-post til ein av webredaktørane. 
 
Har du forslag til stoff vi kan publisere eller spørsmål til Midtdalsbonden.no, 
kan du ta kontakt med ein av webredaktørane. Webredaktørane er Ragnhild 
Sperstad og Anne Berit Grasbakken. Kontaktinfo til disse finner du på siste 
siden i dette heftet. 

 

http://www.mattilsynet.no/
mailto:postmottak@mattilsynet.no
http://www.midtdalsbonden.no/
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VIKTIGE TELEFONER,  E-POST OG ADRESSER 

VETERINÆRVAKT 

Avtalene om deltakelse i veterinærvaktordningen mellom Ringebu kommune, 
Stav Veterinærsenter og Vaktgruppa i Ringebu  og avtalene mellom 
Veterinærvakta Fron AS og Nord-Fron kommune er forlenget fram til 
31.12.2021. 
 
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 
Telefaks nr.: 61 29 90 01  

61 29 90 00 

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

61 29 92 52 

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

61 29 92 55 

Gro Vestues 
(jordbruksrådgiver) 
gro.vestues@sor-fron.kommune.no 

61 29 92 56 

– treffes mandag, tirsdag, torsdag  
 

 
 

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

61 29 92 58  

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

61 29 92 65 

Veronica Øvremo 
(skogbruksrådgiver  - vikar fram til 01.01.2021) 
veronica.ovremo@sor-fron.kommune.no 
 

61 29 92 54 

…………………………………………….. 
 
Anne Berit Grasbakken      
(regionstilling / overingeniør)  
ansatt hos Fylkesmannen  
fmopabg@fylkesmannen.no 
 

 
 
61 29 92 57 
 

  

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

mailto:ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no
mailto:oyann.brandstad@sor-fron.kommune.no
mailto:gro.vestues@sor-fron.kommune.no
mailto:bente.dahl@sor-fron.kommune.no
mailto:konrad.skåravik.bryhn@sor-fron.kommune.no
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