LANDBRUKSNYTT

Nytt sauefjøs hos Harald Aasen i Ålen. Her har det blitt en flott arbeidsplass med
god dyrevelferd. Gratulerer!
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RØROS, OS, HOLTÅLEN KOMMUNER
LANDBRUKSAVDELINGEN

Frist for etterregistrering i søknad om produksjonstilskudd 2018 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 for tradisjonell bruksutbygging
Det opereres ikke lenger med søknadsfrist for ordningen. Ønsker du besøk av
Innovasjon Norge for å se på planene dine, er det bare å ta kontakt med
Landbruksavdelingen for nærmere avtale. Mer informasjon finner du på
hjemmesiden til Innovasjon Norge.
https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/

Melding fra veterinærene
I disse tider med stor trafikk i fjøsene og begynnende spredning av virusinfeksjoner, er det viktig at alle husdyrbrukere går gjennom smitteslusene sine og
kontrollerer at alt er i orden der. Husk alltid å ha rent overtrekkstøy og støvler til
besøkende, uansett hva de skal gjøre på fjøset. Begrens dyretrafikken mest mulig og
bruk egen opplastingsrampe til slakteri-bilen. Det skal alltid være en tydelig
oppmerket grense mellom uren og ren sone. Snakk med din veterinær om det er noe
som er uklart.
I vakttidsrommene minner vi om følgende
vakttelefonnr:
- Røros/Holtålen: 88 02 30 75
- Os/Tolga: 62 49 43 20

Krav til gjødselplan
Alle foretak, også økologiske, som disponerer jordbruksareal og som har mer enn 5
GDE har krav om årlig gjødslingsplan som skal være utarbeidet før våronna/sesong.
Denne skal være basert på jordprøver ikke eldre enn 8 år, omfatte totalt disponert
areal (også ugjødslet areal, eid og leid areal) og kart med skifteinndeling. For mer
innhold vises til forskrift om gjødslingsplanlegging:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
Vi anbefaler å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving for hjelp med oppsett av
gjødselplan. Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du lurer på noe her.
Gjødselplan er et vilkår for å være berettiget RMP-tilskudd.

Tilskudd til tiltak i beiteområder
Beitelag kan søke om støtte til investeringer knyttet til utmarksbeitet. Dette kan
være eks. sperregjerder, sanke- og skilleanlegg, ferister, planlegging av ny
beiteorganisering eller andre større tiltak i beitelaget.

Skrantesyke på hjortevilt
Minner om at rundballer og annet fôr som blir lagret på
innmark i perioden 15.10.-01.05 skal være sikret mot at
hjortedyr får tilgang. Se forskriften på
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-12-734

Resultat fra elgjakta i Røros kommune
År
Tildelt totalt
Felt totalt
Fellingsprosent

2010 2011 2012
329 316 293
237 205 192
72,0 64,9

2013
291
181
65,5

2014
244
180
62,2

2015
243
181
73,8

2016
243
180
74,5

2017
243
201
74,1

2018
250
203
82,7 81,2

Skogen
Det har i år vært høy planteaktivitet. I flere kommuner opplevde man at det ikke var
mulig å få tak i nok planter. Det er derfor viktig at skogeier tar kontakt med
skogbruksleder så tidlig som mulig og bestiller de planter man trenger. Samtidig var
bruken av tilskuddsmidler høy, spesielt i Holtålen. Her ble tilskuddsrammen
oppbrukt, men det ble heldigvis innvilget mer etter søknad. Det er derfor viktig at
skogeier melder tilbake til kommunen om gjennomført planting så fort som mulig,
slik at tilskudd kan tildeles.
Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret om bruk av tilskudd, skogfond ol.

Gnagerbekjempelse
Nå må man ha sertifisering for kjøp og bruk av enkelte gnagermidler.
Autorisasjonsbevis for plantevernmidler med tilleggsbevis for gnagermidler, gir rett
til å kjøpe og bruke gnagermidler på egen eller leid landbrukseiendom. Norsk
Landbruksrådgiving arrangerer kurs som gir tilleggsbevis for gnagerbekjempelse.

Visste du at….
- Produksjonstilskudd er noe du fortjener, ikke noe du har rett til å få.
- Det er straffbart å gi feil opplysninger i søknad om produksjonstilskudd.
Feilopplysninger kan gi store konsekvenser, i første omgang i form av
avkorting. Ring oss om du blir i tvil, vi hjelper deg gjerne!
- Manglende eller mangelfull gjødslingsplan gir avkorting i tilskudd.
- Det dannes ekstremt giftige gasser til luft og vann når landbruksplast brennes.
- Forollhogna-konferansen blir i Ålen i 2019, se mer:
http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/Nyheter/Forollhogna-konferansen-2019/

Viktige datoer vinter/vår 2019
Frist for rapportering av fellingsresultat elg, hjort, rådyr
Søknadsfrist Konfliktforebyggende tiltak rovdyr
Fagmøte Bonden som byggherre, se annonse under
Forollhogna-konferansen, Ålen
Frist tilskudd til tiltak i beiteområder Røros, Holtålen
Frist tilskudd til tiltak i beiteområder Os
Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2019

10. januar
15. januar
22. januar
28. januar
15. februar
1. mars
15. mars

Jula 2018
Landbruksavdelingen vil være stengt alle dager i jula.
Skogbruksansvarlig vil fortsatt være til stede i Holtålen hver tirsdag kl 9 - 14.30.
Første tirsdag i måneden vil også èn av oss andre på Landbruksavd. være i Holtålen.

Fagmøte

Bonden som byggherre – vil du unngå fallgruver
Tid/Sted: tirsdag 22. januar kl 10-14 på møterom Christianus Sextus i Storstuggu på
Røros.
Det blir innlegg fra Innovasjon Norge, en byggeplanlegger, en entreprenør, en lokal
bank og en lokal gårdbruker.

Velkommen!

Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er:
postmottak@os.kommune.no Tlf. 62 47 03 26.
Følg oss gjerne på vår facebookside: Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen

