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Kostnadskrisa! 
Det er mildt sagt en ustabil situasjon i verden med tanke på matvaresikkerheten og 

innsatsfaktorer i landbruket. Kriser på løpende bånd har gjort at mange land nå skal 

sikre sitt. Dette har gjort at kostnadsnivået er blitt langt over det som de fleste av oss 

har tatt høgde for. Kunstgjødsel, rundballeplast, drivstoff, bygningsvarer, kraftfór ol. 

Prisene og støtteordninger derimot bestemmes i landbruksoppgjøret. Situasjonen for 

ett av de mest samfunnsnyttige yrkene, matproduksjonen, står i en akutt-situasjon, 

og vi må håpe på et godt oppgjør og en endring i landbrukspolitikken. 

 

Inntil man vet mer, vil vi råde deg om å ta tidlig kontakt med egen bank, kreditorer, 

innkjøpslag, regnskapsfører og/eller fagnettverket som er nærmest deg. Dette for å 

få oversikt, betalingsløsninger, revidering driftsplan, driftsmuligheter osv. 

Hold oversikt både på den fysiske og digitale postkassa di samt e-posten, om det 

komme meldinger som er av stor betydning for ditt landbruksforetak.  
 

 

Refusjonsordningen sykdomsavløsning 
Refusjon av avløserutgifter ved sykdom, skade, sykt barn, fødsel mv. kan dette 

omsøkes innen ett år etter siste sykmeldingsdag. Bruk gjerne avløserlaget for 

søknadshjelp, men husk at det er du som er personlig ansvarlig for at info. i 

søknaden er korrekt.  

Om du går langtidssykmeldt, vær spesielt obs på en detalj i forskriften. Du kan ikke 

få tilskudd til sykdomsavløsning i mer enn 365 dager over en treårs periode. Når du 

denne grensen, må du gå uten sykmelding i 26 uker før du kan starte en ny periode. 
 

Landbrukstjenester Gauldal/Røros, tlf. 46938573 el. 72435565, e-post: ltgr@n-lt.no  

Os Avløserlag SA, tlf. 62470102, e-post: oddveig.ryen.huseby@vekstra.no  

 

Produksjonstilskudd 2022 – Del 1 
Vi er nå i gang med kontroller i forbindelse med Runde 1 i PT. Denne delen 

omhandler dyretall og evt. økologiske dyr.  Dyretallet danner grunnlag for 

avløsertilskudd ferie/fritid  

 

 

Vilt 
Alle valdene i ROH skal sende inn forslag til nye 

bestandsplaner for godkjenning til kommunen innen 

1. mai. Kommunen har frist til 15. juni med å 

behandle disse.  
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Pass på at gårdskartet ditt er riktig! 
Det er viktig å melde fra hvis du mener det er uoverensstemmelser mellom gårdskart 

og terreng. Gårdskartet danner bla. grunnlaget for søknad om tilskudd, og feil må 

rettes. Landbruksavdelingen er hver sommer ute på befaringer for å oppdatere 

kartgrunnlaget etter for eksempel flyfotografering og nydyrking.  Dersom du mener 

det er feil i ditt gårdskart er det du som må melde dette til oss så vi får lagt inn en 

befaring i vår plan. 

Meld fra om mulig feil innen 1. mai for å være sikker på at det blir rettet før 

søknadsomgang PT-del 2 i høst.  Gårdskartet finner du på https://nibio.no/tjenester 

 

 

Gjødslingsplanen! 
Alle foretak som søker produksjonstilskudd, også økologiske, må ha årlig 

gjødslingsplan som skal være utarbeidet før vekstsesongen. Har du ennå ikke fått 

den ferdig for kommende sesong, oppfordrer vi til å få den på plass snarest. 

Gjødslingsplanen skal være basert på maks 8 år gamle jordprøve og omfatte alt 

disponert areal. Med dette menes  at alt jordbruksareal det søkes 

produksjonstilskudd for, skal med i gjødslingsplana, både dyrkajord og 

innmarksbeite. Både eid og leid jord skal med, også skifter som ikke gjødsles 

(benevnes ugjødsla i plana). Plana skal også ha kart med skifteinndeling. For mer 

innhold vises til forskrift om gjødslingsplanlegging: 

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

Ta gjerne kontakt med Norsk Landbruksrådgiving for utarbeidelse av gjødslingsplan 

 

marte.yseth@nlr.no tlf. 91243367 - Holtålen 

knut.hagen@nlr.no tlf. 91867765 - Os, Røros 

 

Utnytt husdyrgjødsla di så godt som mulig i disse kostnadstider! 

 

Ditt ansvar som selvstendig næringsdrivende 
Som selvstendig næringsdrivende er det to momenter du som søker må ha klart: 

 

✓ Uansett hvilken ordning du søker på og uansett hvor du søker hjelp og 

veiledning, er det du personlig som er ansvarlig for din søknad, eks. 

sykdomsavløsning. Selv om det er avløserlaget eller avløseren som i praksis 

fyller ut skjemaet, er det du personlig som er ansvarlig for at informasjonen i 

søknaden din er korrekt/stemmer. 

 

✓ Som selvstendig næringsdrivende har du personlig et vidtrekkende ansvar for 

å gjøre deg kjent med de lover og regler som angår din bedrift.  

 

 

 

https://nibio.no/tjenester
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
mailto:marte.yseth@nlr.no
mailto:knut.hagen@nlr.no


Tilskuddssatser skogbruk 2022 

Tiltak RØROS NMSK - tilskudd Andre tilskudd 

Nyplanting 40 % 60% tettere planting 

Suppleringsplanting 40 % 20 % tettere planting 

Ungskogpleie 400 kr/daa (maks 50 %)  

Markberedning 400 kr/daa (maks 40%)  

Gjødsling for klima  40 % 

   

Tiltak HOLTÅLEN NMSK-tilskudd Andre tilskudd 

Nyplanting 40 % 40 % tettere planting 

Suppleringsplanting 40 % 20 % tettere planting 

Ungskogpleie 400 kr/daa (maks 50 %)  

Markberedning 400 kr/daa (maks 40 %)  

Gjødsling for klima  40 % 

   

Tiltak OS NMSK-tilskudd Andre tilskudd 

Nyplanting 30 % 60 % tettere planting 

Suppleringsplanting 30 % 20 % tettere planting 

Ungskogpleie 40 %  

Markberedning 40 %  

Gjødsling for klima  40 % 

 

NMSK-tilskudd kan benyttes til skogkultur, les mer om ordningen og 

søknadsskjema her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-

for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur 

 

LUF-tilskudd er et driftstilskudd som kan benyttes til f.eks. veibygging eller drifter 

med lang avstand til lunnested. Les mer om ordningen og søknadsskjema her:  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk 

 

Hver kommune har egne retningslinjer over prioriteringer av tilskudd. Lokale 

retningslinjer er tilgjengelig på landbrukskontorets hjemmeside: 

https://os.kommune.no/landbruk/. 

Årets rammetildeling NMSK-tilskudd LUF-tilskudd 

Os kommune 22.000,- 77.00,- 

Røros kommune 10.000,- 25.000,- 
Holtålen kommune 150.000,- 225.000,- 

 

Det er ønskelig at søknader registreres digitalt, via «skogfond på nett» (Altinn). 

Husk kopi av faktura og kart som viser hvor tiltaket er gjennomført, og gi 

beskjed tidlig når det planlegges tiltak. 

 

Det oppfordres til at skogeiere oppdaterer e-post adressen på skogfond (Altinn) 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-skogkultur
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk
https://os.kommune.no/landbruk/


Landbrukskontoret har utarbeidet et sammendrag av 2021 aktiviteten i skogbruket i 

alle tre kommunene. Sammendraget kan leses her: https://os.kommune.no/wp-

content/uploads/2022/02/Skogbruk-2021-felles-sammenstilling.pdf 

 

Krav om 10-års leieavtale ved jordleie 
Jordloven § 8 slår fast at "Jordbruksareal skal drivast". 

Driveplikten er en personlig og varig plikt for jordeier/grunneier. For at driveplikten 

skal være oppfylt, må jorda (fulldyrka, overflatedyrka, innmarksbeite) holdes i en 

slik kulturtilstand at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for 

normal avling vurdert i lys av produksjonsegenskapene. Dette innebærer at arealene 

som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. 

Eieren har selv plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende 

er eier. Driver ikke eieren jorda selv, må det inngås avtale om bortleie. Følgende 

vilkår må da oppfylles: 

- Det må inngås skriftlig leiekontrakt. 

- Leietiden kan ikke være kortere enn 10 år, og leiekontrakten kan ikke sies opp 

av eieren i leietiden. 

- Jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i drift. 

- Leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning. 

- Leieavtalen må sendes til kommunen som skal kontrollere at vilkårene for 

bortleie etter jordloven er oppfylt. 

Løpende skriftlige avtaler må fornyes ved avtaleutløp for nye 10 år. Dersom eier 

mener å ha gode grunner for å leie ut arealene på kortere tid enn 10 år, må søke 

kommunen fritak fra driveplikt for inngåelse av leieavtale med kortere varighet. 

Landbrukskontoret har standard jordleiekontrakter – ta kontakt om du trenger. 

 

«Velg Melk» i Trøndelag 
Det er fortsatt mulighet for å bli med i dette prosjektet for deg som er 

melkeprodusent i Trøndelag (Røros og Holtålen). Hvilke valg skal vi gjøre for vårt 

bruk? Prosjektet skal være et hjelpemiddel for å ta en god beslutning. Virkemidlet er 

økonomisk støtte til rådgiving og kunnskap. Hva du gjør på ditt bruk får betydning 

for deg som bonde, din samboer/ektefelle og neste generasjon.  

I den tiden vi er inne i med kostnadsøke og beredskap, kan dette være nyttig for 

alternative beregninger, driftsløsninger osv. 

Prosjektet bidrar med økonomisk støtte til 

den rådgivingen du selv ønsker. Det kan gis 

støtte på inntil 50 % av betalbare kostnader, 

begrenset til kr 7.500,-. Støtten utbetales 

etterskuddsvis. Ta kontakt om du vil 

benytte deg av dette eller andre spørsmål 

her - landbrukskontoret eller 

Statsforvalterens prosjektleder Eivind Vågø 

tlf. 74168133 el. eivag@statsforvalteren.no 

https://os.kommune.no/wp-content/uploads/2022/02/Skogbruk-2021-felles-sammenstilling.pdf
https://os.kommune.no/wp-content/uploads/2022/02/Skogbruk-2021-felles-sammenstilling.pdf
https://www.statsforvalteren.no/trondelag/landbruk-og-reindrift/prosjektside-velg-melk/


 

 

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
Formålet med midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan 

forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det kan søkes om skjøtsel av gammel 

kulturmark, hydrotekniske tiltak, restaurering av eldre bygninger mm.  

Søknader må leveres elektronisk. Søknadsfristen er 1. mai for alle kommuner. 

 

Tilskudd til drenering 
Det kan søkes om grøfting og profilering av jordbruksjord. God drenering er viktig 

for å oppnå fórkvalitet og -mengde samt at det er et godt klimatiltak. Søknader 

behandles fortløpende. Vi anbefaler at dersom du har plan om et slikt tiltak, så søk i 

god tid slik at behandlingen blir ferdig før oppstart. 

 

BU-støtte for tradisjonell bruksutbygging 
Det er også i år stor etterspørsel etter midler til tradisjonelt landbruk i Innlandet. 

Disponibel ramme er i ferd med å bli brukt opp. Men det er fortsatt mulig å søke lån 

til tradisjonell bruksutbygging og tilskudd innen tilleggsnæringer. Innovasjon Norge 

Innlandet jobber for fullt med å behandle innkomne søknader, og søker vil få svar så 

snart saken er behandlet. Når det gjelder kun lånesøknader, så ønsker IN Innlandet at 

dere tar direkte kontakt, se https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-

Norge/innlandet/ 

 

Innovasjon Norge Trøndelag melder om stor etterspørsel, men rammen er ikke tildelt 

ennå. Dette betyr at det ønskes søknader inn også i april. Dersom du har et 

utbyggingsprosjekt som er kommet så langt i planlegging at det kan sendes søknad, 

så er det mulig i løpet av april.  

 

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har planer eller lurer på hva som kreves 

videre for mulig søknad.  

Ellers anbefales at det brukes god tid på planlegging. Vi anbefaler også å ta en titt 

på prosjekt «Innlandsfjøset». Dette prosjektet jobber med å finne lønnsomme 

løsninger, spesielt for små og mellomstore melkebruk, se hjemmesider 

https://innlandsfjoset.com/ 

 

Mer generell informasjon om ordningene til Innovasjon Norge finner du på deres 

hjemmesider: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/ 
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Beitebruksplan Røros på høring 

Beitenæringen i Røros m.fl. har nå jobbet fram et forslag til 

beitebruksplan i kommunen. Dette er den første planen innenfor tema 

beitebruk som kommunen får til behandling. Planen legges nå ut på 

høring, og frist for innspill 

er satt til 20. mai, se 

hjemmesiden til Røros 

kommune; 

https://roros.kommune.no/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer våren 2022 
 

Frist for å melde om feil i gårdskartet         1. mai 

Søknadsfrist SMIL og Utvalgte kulturlandskap, Os kommune   1. mai 

Søknadsfrist SMIL, Holtålen og Røros           1. mai 

Forslag til bestandsplan, hjortevilt                 1. mai 

Høringsinnspill: Beitebruksplan Røros       20. mai 
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Siden nyttår har vi hatt noen endringer i arbeidsoppgaver og ansatte. Hans Iver 

Kojedal har gått av med pensjon. I tillegg vil Nina og Maraike slutte hos oss i hhv. 

mai og juni. Vi vil derfor i en periode være underbemannet.  

 
 

Oversikt over arbeidsoppgaver: 

Maraike: Jord- og konsesjonslov 

Berit S: Smil, drenering, nydyrking, tiltak i beiteområder, AR5, UKL 

Jan Arvid: PT, RMP, sykdomsavløsning 

Nina: PT, RMP 

Ragnhild: Naturforvaltning 

Tommy: Skog og hjortevilt 

Berit BØ: Jord- og konsesjonslov, plan, matrikkelføring 

 

 

Vi nås på tlf: 62 47 03 00 

 

Epost sendes til postmottak i den kommunen det gjelder: 

postmottak@os.kommune.no   

postmottak@roros.kommune.no 

epost@holtalen.kommune.no 

 

 

Følg oss gjerne på facebook: Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen  

Følg oss gjerne på instagram: Landbrukskontoretifjellet  
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