
Nyhetsbrev fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor februar 2023 
 
Til deg som søker produksjonstilskudd og/eller er skogeier i Ringebu og Sør-Fron kommuner!  
 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor ønsker å informere oftere om aktuelle nyheter, så nå gjør vi et 
forsøk på nyhetsbrev. Gi oss gjerne tilbakemelding om hva du synes om det og hva slags informasjon 
du ønsker å få fra landbrukskontoret. 
 

 
 
Bondens nettverk 

Bondens nettverk er et prosjekt i samarbeid mellom Midt-
Gudbrandsdal landbrukskontor, landbrukskontoret i Nord-Fron 
kommune, Statsforvalteren i Innlandet og faglagene i i landbruket 
representert ved Primærnæringsutvalget. Vi har bygget opp en 
ressursgruppe med fagpersoner med ulik kompetanse.  Eksempler 
er representanter fra regnskapskontor, fagorganisasjoner, meieri, 
slakteri, avløserkontor, NAV, psykisk helse og politiet. Målet med 
Bondens nettverk er å gi bonden en tryggere hverdag. Bonden eller 
pårørende kan ta kontakt med Bondens nettverk for å få hjelp til å 
løse ulike problem og vanskeligheter. Bondens nettverk kan også ta 

kontakt med bonden for å undersøke om vedkommende har det bra.  
 
Kontaktinformasjon finner du her  
 

 
 
Resultat etter kontroll av søknader om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd i Sør-Fron og 
Ringebu 

 
Landbrukskontoret kontrollerer hver vår og høst en andel av alle 
søknadene om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. 
Noen ganger kontrolleres alle opplysninger i søknaden, mens andre 
ganger velger vi ut enkelte deler av søknaden som blir 
kontrollert.  På de fleste av søknadene finner vi ingen feil. Det viser 
at de fleste gardbrukerne kjenner regelverket, søker riktig og 
dermed får rett tilskudd i samsvar med sin drift. I enkelte tilfeller 
ser vi at søkerne kunne ha fått mer i tilskudd enn de har søkt om. Er 
du usikker når du søker, ta gjerne kontakt med landbrukskontoret. 

Dessverre ser vi også noen feil når vi er ute på kontroll, og enkelte feil kan få forholdsvis store 
økonomiske konsekvenser. 
 
Resultatet av kontrollen kan du lese her  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mglandbruk.no/2022/10/11/test-bondens-nettverk/
https://mglandbruk.no/2023/01/09/resultat-etter-kontroll-av-soknader-om-produksjonstilskudd-og-regionalt-miljotilskudd-2022/


Utarbeiding av gjødslingsplan 
 
Gjødslingsplan er et viktig redskap for økonomisk og miljømessig 
tilpassing av drifta på gården. Forskrift om gjødslingsplanlegging 
gjelder alle foretak som disponerer jordbruksareal med 
planteproduksjon, og som har rett til produksjonstilskudd. I 
forskriften finner du hvilke krav som settes til utforming av 
gjødslingsplanen. Selv om foretaket får andre til å utarbeide 
gjødslingsplanen er det foretaket selv som er ansvarlig for at 
gjødslingsplanen tilfredsstiller kravene. Gjødslingsplanen skal 
omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer (alle skifter), 

også innmarksbeiter og areal som ikke blir gjødslet. Dette vil si at arealet i gjødslingsplanen skal 
samsvare med arealet foretaket søker areal- og kulturlandskapstilskudd for. 
 
Les mer om hvilke krav som settes til gjødslingsplan på vår hjemmeside  
 

 
 
Hvordan går du fram for å bruke skogfond? 

 
Har du gjort skogkultur i egen skog eller hatt Glommen 
Mjøsen,  Nortømmer eller andre til å utføre noe for deg og du skal 
ha igjen eller betale med Skogfond? På Landbruksdirektoratets 
sider kan du enkelt registrere og be om utbetaling eller betaling av 
oppdrag utført av andre. Skogavgift med skattefordel kan brukes til 
skogkultur , veger, mm. Kommunen går gjennom refusjonskravet 
etter at det er lagt inn, og eventuelt godkjenner eller avslår.  
 
 

På hjemmesida har skogbruksrådgiveren laget en oppskrift for deg som vil prøve digital utbetaling fra 
Skogfond. Ta gjerne kontakt for veiledning! 
 
 
Foto: MGL og Anne Berit Grasbakken 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 
 
 

https://mglandbruk.no/2023/01/03/utarbeiding-av-gjodslingsplan/
https://mglandbruk.no/2021/08/16/skogfond/
https://mglandbruk.no/2021/08/16/skogfond/

