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Frist for etterregistrering i søknad om PT 2021 er 10. januar 
Dette gjelder for avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober, salg av 

tilskuddsberettigede livdyr (kylling og kalkun) etter 15. oktober og dyr sanket fra 

utmarksbeite etter 15. oktober. 

 

 

BU-støtte til tradisjonell bruksutbygging 
Det opereres ikke lenger med søknadsfrist for ordningen. Vi oppfordrer dere som 

skal søke i 2022 til å ta kontakt med landbrukskontoret så snart som mulig. Mer 

informasjon finner du på hjemmesiden til Innovasjon Norge. 

https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/ 

 

 

Gjødslingsplan 
Denne skal være på plass før våronnstart. I hovedsak skal den inneholde følgende: 

være basert på jordprøver ikke eldre enn 8 år, omfatte totalt disponert areal (også 

ugjødslet areal, eid og leid areal), årets vekst, forventa avlingsnivå, 

gjødslingsbehov/daa, type gjødsel, mengde, spredetidspunkt og kart med 

skifteinndeling. Se forskrift om gjødslingsplanlegging: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791 

 

Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving for sammen å legge kommende sesongs 

plan. Hva må til for å oppnå målet om avlingsnivå og kvalitet på ditt bruk? Hva er 

plan for husdyrgjødsla? Hvor mye kunstgjødsel trenger du å kjøpe inn? 

Marte.yseth@nlr.no tlf. 91243367 

Knut.hagen@nlr.no tlf. 91867765 

 

Væterinærvakt 
I vakttidsrommene minner vi om følgende 

vakttelefonnr: 

- Røros/Holtålen: 88 02 30 75 

- Os/Tolga: 62 49 43 20  

 

Pass på at utstyr som skal nyttes av veterinæren er i 

orden og rent (støvler, frakk). Tilrettelegg for sikker 

skifteplass og rengjøring. 

 

Status beitebruksplana i Røros 
Plan er vedtatt ferdigstilt vår/sommer 2022. Det arbeides nå med kart over de tiltak 

som finnes på utmarksbeitet i kommunen. Har du tiltak som nyttes i forbindelse med 

beiting i utmark så meld gjerne fra, så blir det med. Dette kan være samletrø, 

drivingsveier, gjerder osv. 

https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
mailto:Marte.yseth@nlr.no
mailto:Knut.hagen@nlr.no


Tilskudd til tiltak i beiteområder 

Neste år endrer vi søknadsfristen til 1. mars!!! Dette gjelder alle tre 

kommuner. Søknad leveres elektronisk, via Altinn. Lenke til søknadsskjema finner 

dere på landbruksdirektoratet sine sider 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/.  

Beitelag kan søke om støtte til investeringer 

knyttet til utmarksbeitet. Dette kan være eks. 

sperregjerder, elektroniske sporingsenheter, 

sanke- og skilleanlegg, ferister, planlegging av ny 

beiteorganisering eller andre større tiltak i 

beitelaget. Tilskudd kan også gis til enkeltbrukere 

der det grunnet naturlige eller driftsmessige 

forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 

Vi oppfordrer til å være medlem i beitelag, fordi tildelte midler blant annet beregnes 

ut fra hvor mange medlemmer som er registrert i den enkelte kommune.  

 

Beitelag som har levert investeringsplan for 2022 blir prioritert det kommende året.  

 

 

Skogen 

Det har i år vært en liten økning i avvirkning totalt for alle tre kommunene. 

Tilskuddspotten på skogkultur er stort sett oppbrukt, med unntak av i Holtålen der 

det har vært veldig lav aktivitet. Det forventes en økning i 2022, spesielt i Holtålen. 

Behovet for ungskogpleie er stort, og det finnes 

gode tilskuddsordninger for dette tiltaket.   

Minner om at når det sendes inn søknad om 

tilskudd til ungskogpleie, planting, 

markberedning, o.l. så skal dette sendes via  

Altinn. Ta gjerne kontakt tidlig med 

landbrukskontoret ved spørsmål om tilskudd, 

veibygging, osv.  

 

Minner om at dere som avvirker selv, enten tømmer som skjæres og selges til andre 

eller de som avvirker vedvirke for salg, skal sette av skogfond (4-40%) dersom 

beløpet som avsettes innenfor kalenderåret, overstiger 500 kroner. Se veileder 

skogfond for mer informasjon. 

 

 

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.skogkurs.no/userfiles/files/Veileder%20skogfond.pdf
https://www.skogkurs.no/userfiles/files/Veileder%20skogfond.pdf


 

 

Varsling om rein på innmark 

Det er viktig at reindriftsaktørene som eier reinen blir varsla direkte fra observatør. 

Kontaktpersoner for reindrifta er Inge Even Danielsen tlf. 911 27 950 eller Lars Åge 

Brandsfjell tlf. 917 56 702.  

 

 

 

Viktige datoer vinter/vår 2022 
Frist for etterregistrering i søknad om produksjonstilskudd 2021 10. januar 

Frist for rapportering fellingsresultat elg, hjort, rådyr   15. januar 

Søknadsfrist konfliktforebyggende tiltak mot rovviltskader  15. januar 

Frist tilskudd til tiltak i beiteområder        1. mars 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 for 2022    15. mars 

 

 

 

 

Jula 2021         
Landbruksavdelingen vil være stengt alle dager i mellomjula. 

 

 

 
 

 

Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er: 

postmottak@os.kommune.no  Tlf. 62 47 03 00.  

 

Følg oss gjerne på facebooksiden Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen 

og på instagram landbrukskontoretifjellet. 

mailto:postmottak@os.kommune.no

