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Fra Nibios beitekartlegging i Molingdalen i Røros sommeren 2018. 

Ny beitesesong nærmer seg! 
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Gårdskart 

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

kontrollere at arealene har riktig arealstatus. Dersom det oppdages feil eller 

foreligger andre uklarheter kontakt landbrukskontoret. Vi vil bruke 

vekstsesongen til å befare arealer hvor det er tvil om arealstatusen. Det er viktig 

at arealene har riktig status før søknad om produksjonstilskudd til høsten!  
 

 

Båndtvang 

Vi minner om at det nå er ordinær båndtvang 1. april - 20. august. Kommunene 

våre har ulike regler for utvidet båndtvang.  

Røros har ikke utvidet båndtvang. 

Holtålen: I områder der bufe beiter er det 

båndtvang til og med 15. september. 

Os: I områder der bufe beiter er det båndtvang 

til og med 15. oktober. 

 

Skogplanting 2019 

For bestilling av skogplanter ta kontakt 

med skogbrukslederen i ditt distrikt. 

Kommunen er behjelpelig med kontakt- 

og annen informasjon. 

I fjor gikk noen aktører tom for planter, så 

vær tidlig ute! Tilskudd til planting i 

Holtålen, Røros og Os er 40%. I tillegg er 

det anledning til å søke tilskudd til 

nyplantinger med ekstra tetthet. Dette tilskuddet er på 80 %. 

 

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. 

Tilskuddene er for tiden gode.  

Ta kontakt med skogbruksansvarlig Kjartan Overdal på tlf. 94127547 for mer 

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

Vi minner også om det pågående prosjekt i Os kommune med tilstandsregistrering av 

bruer og kulverter. Kommune og Fylkesmann tar 50 % av kostnader, så bare kr 1950,- 

i egenandel på veilag for registrering og rapport på de enkelte bruer og kulverter. 



 

 

Beredskapskart brann i Os 

Brannberedskapskartene for gårdsbrukene i Os trenger oppdatering. Kartene 

sendes i epost til hver enkelt bruker. Vær vennlig se over kartet når du får dette, 

og gi tilbakemelding til kommunen om kartet er korrekt eller ikke. 

 

Beitesesongen 2019 

Beitenæringa opplever stadig utfordringer med rovvilt i beiteområdene. Ved 

rovviltangrep er det av stor betydning at 

beitebrukerne har gode beredskapsplaner som 

effektiviserer og letter innsatsen for 

beitebrukere, skadefellingslag, SNO og andre 

aktører. Mattilsynet har hatt økt fokus på 

beredskapsplaner som forebyggende tiltak og 

ikke minst dokumentasjon på tiltak gjennom 

sesongen.  

Landbruksavdelingen kan bistå beitelagene i 

arbeidet med å lage beredskapsplaner. Vi ønsker at flest mulig er medlemmer av 

beitelag, da dette letter kommunikasjon og organisering. En kan gjerne være 

med i samme beitelag selv om en ikke har dyr i samme beiteområde.  

 

Kadaverhunder 

Kadaverhunder kan være nyttige for å finne skadde dyr og kadaver raskest 

mulig, og dermed ha mulighet til å fastslå skade-/dødsårsak og evt. skadegjører. 

Vi har flere godkjente ekvipasjer i regionen, disse kan kontaktes ved mistanke 

om rovdyrskader på beitedyr. Gå inn på www.norskekadaverhunder.no for å 

finne godkjente ekvipasjer! 

 

Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel mv. 

Skal nå søkes elektronisk via Altinn (lik som produksjonstilskudd osv.). Du kan 

også gi avløserlaget eller andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg.  

 

Gjødselplanlegging 

Minner om årets gjødselplan for de av dere som ennå ikke har den. 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.  

For mer innhold vises til forskrift om gjødslingsplanlegging: 

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

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


 

 

 

 

 

 

 

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og drenering 

Nytt i år, er at SMIL-søknaden skal leveres elektronisk. Vi setter av tid i den 

enkelte kommune etter påske, se oppsatte tidsplan. Husk å ta med nødvendige 

papirer og påloggingsinformasjon/brikke til Altinn! 

Ta kontakt med landbrukskontoret for å avtale tid dersom du trenger hjelp 

med søknaden 

Os:  Tirsdag 23. april,  kl. 11 -14 

Røros:  Onsdag 24. april,  kl. 11-14 

Holtålen :  Torsdag 25. april,  kl. 11-14 

 

Søknader om grøftetilskudd behandles fortløpende. Siste frist for å levere 

søknad for 2019 settes til 1. oktober for alle kommuner. 

 

 

Viktige datoer våren 2019 

Bestilling av skogplanter       20. april 

Søknadsfrist SMIL og Utvalgte kulturlandskap, Os kommune   1. mai 

Søknadsfrist SMIL, Holtålen og Røros      1. mai 

 

 

Åpningstid på landbrukskontoret 

Landbrukskontoret vil være stengt i uke 16 (påskeuka). 

Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er: 

postmottak@os.kommune.no  Tlf.  62 47 03 26. 

 

Bli med og følg oss gjerne på vår facebookgruppe: 

Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen 
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