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Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering.  
Vi er i gang med å behandle innkomne SMIL-søknader. Det er tilstrekkelig med 

midler til fordeling. Særlig i Røros kommune er det rom for flere søknader. Vi 

oppfordrer dere derfor til å ta kontakt dersom dere har aktuelle tiltak å søke på. 

 

Vi har også godt med midler til tilskudd til drenering. Løpende søknadsfrist! 

 

Regionalt miljøtilskudd, RMP – store endringer i Os 
Søknadsfrist 15. oktober.  Søknadssenteret åpnes 1. august for ordningen. 

Husdyrgjødsel – her kan en velge ett av tre ulike tiltak: 

- Overflatespredning på eng i vekstsesongen - all husdyrgjødsla, 100 %, må 

spres før siste høsting. 

- Spredning med nedfeller/nedlegger – må nedmoldes innen 2 timer. 

- Spredning med rask nedmoldning – nedmolding innen 2 timer. 

 

Seter og setervoll 

- For å få setertilskudd må du være minst 6 uker på setra – les mer om vilkår 

under. 

- Tilskudd til skjøtsel av setervoll gis til maks 20 daa på seter (tidl. 30 daa). Det 

gis nå også tilskudd til fôrdyrkingsfelt i fjellet med inntil 20 daa pr eiendom. 

Denne ordningen har skifta navn til «Skjøtsel av kulturhistoriske områder». 

 

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket: 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2019-04-11-

501?q=regionale%20milj%C3%B8tilskudd%20Innlandet 

 

Om spredning av husdyrgjødsel i vår / vekstsesong:  

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-

jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilskudd-til-

husdyrgjodselspredning/ 

 

Om skjøtsel av setervoller: 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-

jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/skjotsel-av-seterarealer/ 

Om drift av seter 

Det kan gis tilskudd for drift av seteranlegg med melkeproduksjon. 

Produksjonsperioden skal vare minst seks uker pr sesong. Melken som blir 

produsert skal leveres til meieri eller foredles på setra.  

Produksjonen skal tilsvare minimum 45 liter kumelk eller 25 liter geitemelk i døgnet 

pr seter. 

Tiltaksklasser: egen foredling eller levering til meieri. Tilskuddet utmåles pr seter, 

fordelt på antall foretak som har dyr på setra. 
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Regionalt miljøtilskudd, RMP – Røros og Holtålen 
Søknadsfristen er 15.oktober.  Søknadssenteret åpnes 1. august for ordningen. 

Kommunen har i år hatt forvaltningskontroll fra Fylkesmannen i Trøndelag. 

Tilbakemeldingene er at søknadsdata må registreres mer nøyaktig og riktig areal må 

føres på riktig ordning for å unngå avkorting. Vi oppfordrer derfor til å søke tidlig, 

og ta kontakt ved spørsmål. Det er viktig å bruke gardskart.no aktivt når dere søker, 

og bruk kommentarfeltet hvis dere har beskjeder til oss. Vi vil gjerne bidra med 

hjelp for at søknadene blir riktige. Vi har plan om å arrangere Drop-inn dager i 

søknadsperioden og infomøter i løpet av høsten - mer informasjon kommer! 

 

Tilskudd til skogkultur og vei 
Det er gode tilskuddssatser på skogkulturtiltak og bygging/restaurering/ 

punktutbedringer av skogsveier i alle tre kommuner. Dette er viktige tiltak for å 

kunne øke verdien på skogen, og kunne oppnå bedre driftsøkonomisk resultat.  

I år er tilskudd til skogkultur økt for Røros og Holtålen for å samsvare bedre med 

Os. Årets satser er følgende: 

Nyplanting – 40% 

Suppleringsplanting – 65% (50% for Os) 

Ungskogpleie – 50% 

Skogsbilveier – opp mot 65% 

 

Rovvilt - beitedyr 
Det er svært viktig med hyppig tilsyn av 

beitedyra for å oppdage skader, og med det få 

dokumentert skadegjører og iverksette tiltak så raskt som mulig. Rovviltkontaktene 

må kontaktes umiddelbart om det er mistanke om at rovdyr har vært på ferde. 

Rovviltkontakt for Os                              Jon Horten     telefon 900 92 824 

Rovviltkontakter for Røros og Holtålen:    Terje Borgos      telefon 909 20 968 

              Inge Even Danielsen  telefon 911 27 950 

 

Spredning og -frist for husdyrgjødsel 2019 

Innen 1. september må spredning uten pløying være utført. Formålet er størst mulig 

gjødseleffekt i vekstsesongen, samt forebygge 

avrenning.  
 

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

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

skal forøvrig ikke spres på snødekt eller frossen mark.  

 

 

Kantslått 
Hold kanter langs åker og eng fri for ugras. Ta en slått rundt kantene nå etter 1. 

slåtten, og forsett med enda en runde eller to deretter, mens veksten ennå er i gang.  

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


 

Sjekk gjødselkjelleren din når den er tom 
Det legges ved et meget viktig informasjonsskriv om temaet. Ta gjerne kontakt. 

 

Gårdskartet ditt 
Feil i gårdskartene må rettes. Det er viktig å melde disse hvis du ser at det er 

uoverensstemmelser her. Kommunen er pålagt etter plan- og bygningsloven, å 

sjekke dette opp mot gårdskartene for å hindre at mange feil i kartverket. Dere vil 

derfor se oss ute med kart og jordspyd utover sesongen. https://nibio.no/tjenester 

 

Gjerdehold 
Vi oppfordrer alle til å holde gjerdene sine ved like, både for å holde dyr på riktig 

side, og for å unngå skader på husdyr og vilt. Vi minner om at bruk av piggtråd ved 

oppsetting av nye gjerder er forbudt (Dyrevelferdsloven §15), og at gammel 

piggtråd må vedlikeholdes. Gjerderester må fjernes. Brudd på regelverket kan 

påvirke produksjonstilskuddet. 

 

Forurensing 
Det ligger mye plast, søppel, gjerderester, rundball nedgravd med plasten på osv. 

rundt omkring. Grunneier må ta tak i dette - bruk gjenvinningsstasjonene! Brudd på 

regelverket kan påvirke produksjonstilskuddet. 

 

Viktige datoer sommer/høst 2019 
Inspirasjonsmøte for næringslivet (kommer mer)   27. august 

Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding  1. september 

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd RMP    15. oktober 

Søknadsfrist for produksjonstilskudd i jordbruket del 2  15. oktober 

Biotown Fjellregion, framtidens matproduksjon   7. november 

 

 

Ferieavvikling på landbrukskontoret    
Landbruksavd. vil være betjent i hele sommer, men i ukene 31 og 32 vil de fleste av 

oss være ute i ferie. 

 

Facebookgruppe «Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen» 
Bli med i gruppa! Her deler vi smått og stort, og ikke minst viktig informasjon. 

Legg gjerne til andre som kan ha nytte av gruppa.                       

 

 

 

 
Tlf. til landbrukskontoret er 62 47 03 26 alle dager kl 9 – 15 (uke 29, 30, 31, 32  kl 10-14) 

Ønsker alle en riktig god sommer! 

https://nibio.no/tjenester

