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Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket pr 15. oktober 2017 
Dette er del 2 av produksjonstilskuddet i 2017. Telledato er 1. oktober. 

Les veiledningsheftet på www.slf.dep.no. Det stilles bl.a. krav om årlig gjødselplan, 

journal over plantevernmidler på bruket i 2017. Dette gjelder også for økologisk 

produksjon. Ved åkersprøyting skal det føres sprøytejournal, 

også for fellesseter. 

Kontroller at du har oppdatert KSL sjekkliste for 

egenrevisjon. 

 
Søknadsfrist søndag 15. oktober. 

Landbrukskontoret vil i løpet av august/september foreta 

pålagte uttrekte kontroller i produksjonstilskuddsordningen. 

 

Søknad om regionalt miljøtilskudd 
For kommunene i Sør-Trøndelag er dette samme frist som for 

produksjonstilskuddets del 2 den 15. oktober. For hedmarkskommunene er denne 

søknadsfristen den 1. oktober. 

 

Satser for tilskudd til avløsning under sykdom 

Maksimalt tilskuddssats pr. dag en husdyrbruker kan få refundert ved 

sykdomsavløsning varierer etter størrelsen på buskap, og er fra 1. januar 2017 

følgende:  

Maksimalt avløsertilskudd ferie og 

fritid i 2017 

Maksimalt tilskudd ved sykdom 

kr/dag fra 01.01.2017 

Kr 5000-12 000 520 

Kr 12 001-18 000 755 

Kr 18 001-24 000 1010 

Kr 24 001-30 000 1 265 

 Kr >30 000 1 530 

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

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

opplysninger om ordninga finner du på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet 

og/eller på landbrukskontoret. 

 

Rundballer og utesilo 
Husk å lagre rundballene og utesiloen på sikkert sted for å unngå 

avrenningsproblematikk, og ikke utgjør en fare for liv og helse (bl.a. trafikkhensyn). 

 

Beiting 
Det er tid for å stelle beitene. Beitestell kreves på innmark skal fôropptaket bli 

optimalt og dermed gi bedre produksjonsresultater. Stubbehøyde for beitegras er det 

samme som for slåttegraset, så dyra bør flyttes til nytt skifte om graset blir 8-10 cm. 

Unngå for høyt beitegras! 

http://www.slf.dep.no/


Spredning og -frist for husdyrgjødsel 2017 
Innen 1. september må spredning uten pløying være utført. Formålet er størst mulig 

gjødseleffekt i vekstsesongen, samt forebygge 

avrenning. Få ut mest mulig etter 1. slåtten, og har du 

for mye kan det være andre som har for lite! 

 

I perioden 1. september til 1. november er det kun tillatt 

å spre dersom det pløyes ned innen 18 timer. Det skal 

for øvrig ikke spres på snødekt eller frossen mark.  

 

 

Prosjekt Aktivt Fjellandbruk 
Har du planer eller ønsker om tiltak på eget bruk, kan du få gratis individuell 

førsteveiledning gjennom prosjektet. Her vil du få en ressurs- og behovskartlegging 

samt faglig rådgiving på det du ønsker/har behov for. Ønsker du mer informasjon 

og/eller påmelding tar du kontakt med prosjektleder på landbruksavdelingen Berit 

B. Østbyhaug tlf. 95295955. Benytt anledningen for å få bistand til dine planer! 

 

 

Overvintringsskadene 
Slike skader kan føre til avlingstap. Erstatning for avlingssvikt – klimabetingede 

skader kan søkes om innen 31. oktober. Dokumentasjon på ekstraordinære tiltak for 

å redusere avlingstapet må ligge til grunn for en slik søknad. Husk å oppdatere 

gjødselplanen også. 

 

SMIL og dreneringstilskudd 2017 
Søknadsfristen for spesielle miljøtiltak i Røros og Holtålen settes til 1. september. 

For tilskudd til drenering settes også søknadsfrist til 1. september. For Os har fristen 

gått ut, men for drenering er det fortsatt midler igjen. Ta kontakt dersom du har plan 

for aktuelle tiltak innenfor disse ordningene.  

 

 

Skrantesyke på hjortevilt 
I forbindelse med skrantesyken skal det 

sørges for at rundballer som blir lagret på 

innmark og blir oppsøkt av hjortedyr, 

sikres mot at ville hjortedyr får tilgang i perioden 15.10. – 

01.05. Det må heller ikke settes ut slikkestein som er 

tilgjengelig for hjortedyr. Stein som alt er satt ut, skal fjernes 

eller avskjermes innen 01.08.17. Kortvarig bruk av slikkestein for samling av 

beitedyr er tillatt, dersom steinen fjernes etterpå. Dette gjelder for Selbu-sonen i 

CWD-forskriften. Se forskriften på https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-

06-12-734.  Lykke til med beitesesongen! 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=18nbvTrylUOixM&tbnid=zU-gfSrwh6jBaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nationen.no/tag/husdyrgj%C3%B8dsel&ei=Bt7KUd6_IuKv4AT93IDgCw&bvm=bv.48340889,d.bGE&psig=AFQjCNHOcH6y8OeDPAb4otuk9pHeBnRTOg&ust=1372335964730652
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734


 

 

 

 

 

 

Kantslått 
Et viktig tiltak for ugrasbekjempelse er å holde kanter langs åker og eng fri for ugras 

(hundkjeks o.l.). Dette kan du gjøre ved å slå kantene tidlig (før blomstring) og slå 

flere ganger i løpet av sesongen, minst 4 ganger. 

 

 

Viktige datoer sommer/høst 2017 
Kurs i beitetilsyn        18. august  

Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding  1. september 

Frist drenering og SMIL Røros, Holtålen    1. september 

Regionalt miljøtilskudd RMP Os kommune    1. oktober 

Søknadsfrist for produksjonstilskudd i jordbruket    15. oktober 

Regionalt miljøtilskudd RMP Røros, Holtålen   15. oktober 

Søknadsfrist for organisert beitebruk i RMP  Os   20. oktober 

Søknadsfrist for organisert beitebruk i RMP  Røros, Holtålen 1. november  

Søknadsfrist for tilskudd til skogkulturtiltak utført i 2017 1. desember 

 

 

 

Ferieavvikling         
Landbruksavdelingen er dessverre ikke betjent i ukene 30 og 31.  

             

 

Vi vil etter hvert sende ut denne type informasjon på e-post. Det vil også bli lagt ut 

på nettsider og er tilgjengelig på Landbruksavdelingen. 

 

 

 

 

 

 
Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er: 

Rytrøa 14 

2550 Os i Østerdalen 

postmottak@os.kommune.no 

Tlf. 62 47 03 00 

Ønsker alle en riktig god sommer! 


