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Produksjonstilskudd del 1 
Frist for å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad er 29. mars 2018 

 

Nye gårdskart 

Vi oppfordrer gårdbrukere til å sjekke gårdskart på nett (nibio.no) vedr. 

arealstørrelse og arealstatus for alle disponerte arealer. Dersom det oppdages feil 

eller foreligger andre uklarheter kontakt landbrukskontoret. Det vil til neste 

vekstsesong bli gjennomført befaringer for AR5-registrering. Vi gjør 

oppmerksom på at NIBIO har gjennomført periodisk ajourhold for Os 

kommune. Dette har medført endring av markslag på enkelte arealer. Dersom 

det oppdages feil eller foreligger andre uklarheter kontakt landbrukskontoret. 
 

 

Skogplanting 2018 

For bestilling av skogplanter ta kontakt med 

skogbrukslederen i ditt distrikt. 

Kommunen kan være behjelpelig med kontaktinfo. 

Frist for bestilling av planter er 20. april.  

Tilskudd til planting i Holtålen og Røros:  35% 

Tilskudd til planting i Os:    40% 

I tillegg til ordinært tilskudd, er det anledning til å søke 

statlig plantetilskudd for nyplantinger med ekstra tetthet. 

Dette tilskuddet er på 80%. Ta kontakt med landbrukskontoret for mer 

opplysninger. 

 

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. Staten subsidierer veibygging, og spesielt i 

Trøndelag er tilskuddene historisk gunstige! 

Trøndelag: 65% til bygging av skogsbilvei, 50% til bygging av tung traktorvei. 

Hedmark: 25-50% til bygging av skogsbilvei. 
 

Ved bruk av skogfond og 65% tilskudd kan kostnadene til skogeier bli kun 12% 

av total kostnad.  

Ta kontakt med skogbruksansvarlig Kjartan Overdal på tlf. 94127547 for 

informasjon. Vi er behjelpelig med søknad, befaringer, planlegging mv.  



 

 

Åpningstid på landbrukskontoret 

Landbrukskontoret har igjen åpent kontor alle dager. Vi oppfordrer til å ringe på 

forhånd for å avtale tid. Ellers er det bare å sende e-post eller ta kontakt pr 

telefon.  

 

Drammenslodd 

Det har blitt anskaffet en drammenslodd i Holtålen kommune. Denne kan 

benyttes kostnadsfritt av alle med private veier i tilknytning til skog i 

kommunen. Ta kontakt med skogbruksansvarlig Kjartan Overdal for mer info.  

 

BU-støtte til investeringstiltak innen tradisjonelt landbruk 2018 

Investeringer: 35 % i BU-tilskudd av godkjent kostnadsoverslag 

   Øvre grense for tilskudd er kr 2.000.000,-. 

Langsiktig lån: Det gis lån til konkurransedyktig rentenivå. 

Generasjonsskifte: Tilskuddet kan gis til personer under 35 år i en periode på 

inntil 5 år etter en eiendomsoverdragelse. 

Prioriterte produksjoner er melk, storfekjøtt og etablerte sauebruk. 

Små og mellomstore bruk er årets satsingsgruppe samt bruk av tre i bygget. 
 

Hedmark har søknadsfrist 1. februar og 1. september. Det er ingen søknadsfrist i 

Trøndelag. Ta kontakt i god tid, og så snart som mulig dersom dere tenker å 

sende søknad i løpet av sommeren og høsten. 

 

Satser for tilskudd til avløsing under sykdom 

Maksimal tilskuddssats pr. dag en husdyrbruker kan få refundert ved 

sykdomsavløsning varierer etter størrelsen på buskap, og er fra 1. januar 2018 

følgende:  

Maksimalt avløsertilskudd ferie og 

fritid i 2018 

Maksimalt tilskudd ved sykdom 

kr/dag fra 01.01.2018 

Kr 5000-12 000 528 

Kr 12 001-18 000 767 

Kr 18 001-24 000 1027 

Kr 24 001-30 000 1 286 

 Kr >30 000 1 555 

Refusjon av sykdomstilskudd kan gis ved sykdom, svangerskap/fødsel/adopsjon, 

barns sykdom/behandling og dødsfall i nær familie. Søknadsskjema og nærmere 

opplysninger om ordninga får du på landbrukskontoret. 
 



 

 

Konfliktforebyggende tiltak på beite 

I løpet av våren/sommeren planlegger vi følgende kurs: 

- Kurs i beitetilsyn før lamming 

- Kurs i bruk av GPS gjennomføres før lamming 

- Grunnkurs kadaverhund 

Mer informasjon kommer på kommunenes hjemmesider. 

 

Gjødselplanlegging 

Husk at krav om gjødslingsplan gjelder alle foretak som disponerer 

jordbruksareal og som har rett til produksjonstilskudd. Gjødslingsplanen skal 

omfatte alt areal som foretaket disponerer og skal utarbeides før vekstsesongen. 

Norsk Landbruksrådgiving er behjelpelig med utarbeidelse av gjødslingsplaner. 

Følgende personer kan kontaktes om dette: 

➢ Knut Hagen – tlf 918 67 765 – knut.hagen@nlr.no 

➢ Vidar Westum – tlf 911 56 085 – vidar-westum@nlr.no 

➢ Rune Granås – tlf 911 74 127 – rune.granas@nlr.no 

➢ Marte Yseth – tlf 912 43 367 – marte.yseth@nlr.no 

 

Viktige datoer våren 2018 

Bestilling av skogplanter       20. april 

Søknadsfrist SMIL og Utvalgte kulturlandskap, Os kommune   1. mai 

Søknadsfrist SMIL, Holtålen og Røros    15. juni 

    

Søknader om grøftetilskudd behandles fortløpende. Siste frist for å levere 

søknad for 2018 settes til 1. oktober for alle kommuner. 
 

Fagtur 20. – 21. april 
Aktivt Fjellandbruk arrangerer fagtur til Fosen. 

Programmet blir utsendt og legges ut på kommunenes hjemmesider. 

 

Påmeldingsfrist 12. april til prosjektleder tlf. 95295955 el. 

berit.ostbyhaug@os.kommune.no 

 

Alle interesserte er velkommen til å delta på en innholdsrik og trivelig tur! 
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