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Produksjonstilskudd del 2 - søknadsfrist 15. oktober 

Telledato 1. oktober 

I denne søknadsomgangen søker dere tilskudd til husdyrproduksjon, beitetilskudd og planteproduksjon. 

Det er mulig å levere søknad i inntil 14 dager etter fristen, men da med et trekk i berettiga tilskudd på 1000 kr per dag for 

seint levert søknad. 

Avløserutgifter og dyr sanket fra utmarksbeite kan etterregistreres innen 10. januar 2022. 

I sommer er gårdskartene blitt oppdatert på bakgrunn av flyfoto.  Sjekk derfor at oppført areal i 

produksjonstilskuddsøknaden stemmer overens med arealet i gårdskartet og det arealet som drives. 

Vær obs på at areal som ikke har blitt drevet i år skal føres i en egen seksjon i søknadsskjemaet.  Denne finner du 

under «Areal vekster» og skal settes under «Jordbruksareal ute av drift». 

 

Regionalt miljøtilskudd - RMP - Søknadsfrist 15.oktober 

I denne ordningen søker dere tilskudd til drift av bratt jord, setertilskudd, skjøtsel av setervoll, biologisk mangfold, 

miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel mm. Formålet med denne ordningen er bla. å bidra til å ivareta jordbruket sitt 

kulturlandskap, biologiske mangfold, kulturmiljøer, redusere bruk av plantevernmidler og redusere utslipp til luft og 

avrenning til vann. Ta en kikk på tilsendt veileder for ditt fylke! 

Det er mulig å levere søknad i inntil 14 dager etter fristen, men da med et trekk i berettiga tilskudd på 1000 kr per dag for 

seint levert søknad. 

 

Tilskudd til Organisert beitebruk - søknadsfrist 15. november – for beitelag 

 

Felles for søknadene 

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med sine arealer på https://www.nibio.no/tjenester/gardskart Dette arealet er 

utgangspunkt for dine søknader. Oppdager du feil i kartet må du ta kontakt med oss. 

Det er viktig at søknadene blir korrekt utfylt, da kommunen er pålagt å vurdere avkorting i tilskuddet ved feil/manglende 

opplysninger. Trenger du hjelp eller er usikker på utfylling, ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før fristen – det er 

bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite! Om du ønsker å komme innom kontoret for veiledning/råd, bestill tid og 

ta med bankbrikken, så du får logget inn i søknadsportalen. 

Mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmesider www.landbruksdirektoratet.no 
 

Gjødslingsplanen 
Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd skal ha 

gjødslingsplan. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan 

dersom PT og RMP omsøkes. Har du enkel driftsform uten dyr og liten variasjon i arealbruken, kan det søkes om inntil 5-

årig gjødslingsplan. 

Høsten er en fin tid for å ta jordprøver. Husk at jordprøvene skal være maks 8 år gamle for å kunne gi grunnlag for gyldig 

gjødslingsplan. Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgivning for hjelp med prøver, skiftenoteringsskjema og plan. 

Prisene på handelsgjødsel er på det laveste tidlig på høsten. Ta kontakt med din rådgiver for gjødslingsplan 2022 før 

bestilling av handelsgjødsla. 
 

Tilskudd og skogfond i 2021 

Det er ennå tid igjen til høstplanting og ungskogpleie før snøen kommer. Det er gode tilskudd for andre skogkulturtiltak 

også i våre kommuner. 

De fleste kostnader i skogen kan dekkes gjennom skogfond, samtidig som det er tilskudd på 

mange tiltak. Det er derfor viktig at skogeier leverer søknad så raskt tiltak er utført. 

Benyttes ikke hele tilskuddspotten for aktuell kommune, overføres dette til andre 

kommuner. Dette medfører at man neste år ikke får like stor tilskuddsramme til disposisjon.  

Ta kontakt med landbrukskontorets skogansvarlig Tommy Vestøl tlf 974 93 266, hvis du 

har spørsmål omkring dette. 
 

Skogsbilveier 

Bygging av vei er i mange tilfeller en nødvendighet for å få utnyttet skogressursene. I tillegg til å gi adgang til skogen, vil vei også 

senke driftskostnadene når det hogges. Kom tidlig i kontakt med skogbruksansvarlig slik at man får en oversikt over 

tilskuddsbehov i de ulike kommunene. Vi er behjelpelig med søknad, befaringer, planlegging mv. 

For de veier som er bygd vil vi minne om klargjøring til vinteren – fjern kantvegetasjon i vei og veigrøft samt merking av 

stikkrenner. For dere som har en drammensslodd – bruk den før vinteren setter inn! 

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
http://www.landbruksdirektoratet.no/


Lagring av rundballer 

Vær bevisst på hvor rundballene lagres og ta deg tid til å samle opp avrevne plaststykker og avfall. Tenk på at rundballer 

skal plasseres på egnet sted! 

Legg rundballene med god avstand til vann og vassdrag. Unngå lagring på drenert jord, for å hindre avrenning av pressaft. 

Legg rundballene i god avstand fra vei. Rundballer hindrer sikt og er til fare ved utkjøring.  SE vedlagt lenke for mer 

informasjon https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/nyheter-fylkesveg/lagring-av-rundballer-

langs-veg-er-trafikkfarlig/ 

 

Fôret skal lagres slik at det ikke er tilgjengelig for hjortevilt. Hjortevilt som trekkes til fôrlager er et betydelig problem med 

tanke på trafikkskader både på vei og langs jernbane. Ta godt vare på fórlageret – det trengs! 

 
 

Rundballeplasten! 

Det meldes om observasjoner av en del plastrester rundt omkring – oppe i trær og nede i jord! Det oppfordres til gode 

sorteringsrutiner slik at plast ikke kommer på avveie/blir liggende igjen ved henting og bruk av rundballene. Få det levert til 

godkjent mottak. Faglagene i de enkelte områdene har oversikt. 

 

 

Tilskudd til nydyrking 

Os, Røros og Holtålen kommuner gir tilskudd til nydyrking. Satsen er kr 500,- per dekar. Arealet skal være godkjent og 

oppmålt av kommunen. Hver kommune har egne retningslinjer. Se kommunenes hjemmesider eller kontakt 

landbrukskontoret for mer informasjon. 

 

Søknadsfrister: 

• Os kommune – 1. oktober 

• Holtålen kommune - 15. oktober 

• Røros kommune – 1. november 

 

Behov for SMIL- midler i 2022 

Kommunen skal sette opp budsjett og anslå behov for midler til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for 2022 

(hydrotekniske tiltak, rydde fram innmarksbeite, plan- og 

tilretteleggingstiltak ol). Dette skal landbrukskontoret oversende til 

Statsforvalteren i november. Dersom du har et tiltak der det er 

aktuelt å søke SMIL-midler, så vil vi gjerne ha en melding om det 

før rammesøknad sendes. Gjerne med anslått kostnad.  Dette vil 

være til god hjelp, og det styrker vår søknad om tildeling av midler 

for 2022. 

Vi ber om at dere som kan ha slike tiltak, melde dette til oss 

innen 10. oktober. 

 

 

Utvalgte kulturlandskap i Os 

Aktiv seterdrift med melkeproduksjon i Vangrøftdalen og Kjurrudalen (med omkringliggende seterdaler) støttes med kr 

10 000,-. Dette gjelder setre der melkekua går på utmarksbeite. Seterdrift med ammekyr (minimum 6 dyr), som 

opprettholder tradisjonelt beitemønster tilknyttet en setervoll, kan også søke støtte på kr 10 000,-. Det må sendes inn 

elektronisk søknad for å få utbetalt tilskuddet. Søknadsfrist 15. oktober. Landbrukskontoret sender ut informasjon til dere 

det gjelder, per e-post, i løpet av kort tid. Ta kontakt dersom noe er uklart, eller dersom du ikke har fått informasjonen fra 

oss. 

 

Rovvilterstatning for husdyr 

Søknadsfrist for husdyr tapt på beite er 1. november i tapsåret. Det må søkes direkte i Miljødirektoratets elektronisk 

søknadssenter https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/nyheter-fylkesveg/lagring-av-rundballer-langs-veg-er-trafikkfarlig/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/nyheter-fylkesveg/nyheter-fylkesveg/lagring-av-rundballer-langs-veg-er-trafikkfarlig/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx


 

 

 

 

Hjorteviltjakt 

Alle jaktlag skal i år sende inn inngått avtale om ettersøkshund på elg, rådyr og hjort. Skjema sendes til 

hans.iver.kojedal@os.kommune.no eller din kommune sitt servicetorg.  

Minner også om at alle hjortevilt som blir skutt skal legges inn i hjorteviltregisteret. 

 

Det arrangeres gründerkurs i Nord-Østerdal i høst. 

Kurset starter 19. oktober og går over 5 kurskvelder. Gründerkurset gir deg innføring i hvordan du går fram for å etablere 

egen virksomhet, eller hvordan du kan realisere nye ideer i allerede etablert bedrift. Kurset er aktuelt både for etableringer 

innen landbruk og øvrig næring.  

Påmeldingsfrist 5. oktober. Mer informasjon og påmelding på https://etablererkursinnlandet.no/tutorials/etablererkurs-

nord-osterdal/ 

 

 

Investeringsmidler til tradisjonelt landbruk, BU-midler 

Ved investering i driftsapparatet innenfor tradisjonelt landbruk kan du søke tilskudd og lån hos Innovasjon Norge.. Søknad 

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

Landbrukskontoret skal gi en uttalelse og videresende søknad om tilskudd til Innovasjon Norge.  

 

I 2021 ble den fylkesvise tildelingen av midler til tradisjonelt landbruk brukt opp i løpet av våren. Signalene er at det er små 

og mellomstore melkebruk som vil bli prioritert også i 2022. Det forventes mange søknader inn, og det er derfor viktig å 

sende inn søknadene tidlig nok. Vi ber derfor om at alle som skal søke i 2022 tar kontakt med oss. Søknadene bør 

komme inn til oss senest innen utgangen av november. 

 

 

Viktige datoer høsten 2021 
 

Søknadsfrist for produksjonstilskudd i jordbruket del 2  15. oktober 

Søknadsfrist regionalt miljøtilskudd RMP    15. oktober 

Søknadsfrist UKL- setertilskudd      15. oktober 

Søknadsfrist avlingssvikt       31. oktober 

Søknadsfrist organisert beitebruk      15. november 

Søknadsfrist erstatning for sau tatt av rovdyr     1. november 

Anbefalt søknadsfrist Innovasjon Norge      1. desember 

Søknadsfrist tilskudd skogkulturtiltak utført i 2021    1. desember 

Søknadsfrist mentorordningen        1. desember 
 

 

 
 

Ta gjerne kontakt med Landbrukskontoret på telefonnr.  62 47 03 00 om du lurer på noe el. a. Vi er også på 

facebook med meldinger ol.: Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen 

Instagram: landbrukskontoretifjellet 

 
 

Ønsker alle en fin høst! 

mailto:hans.iver.kojedal@os.kommune.no
https://etablererkursinnlandet.no/tutorials/etablererkurs-nord-osterdal/
https://etablererkursinnlandet.no/tutorials/etablererkurs-nord-osterdal/
https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/

