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Ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder skal fra og med 1.1.2020 forvaltes av 

kommunene. Bildet er fra sanke- og skilleanlegget i Vangrøftdalen i Os kommune (ferdig 

sommeren 2017). 
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Frist for etterregistrering i søknad om produksjonstilskudd 2019 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 

landbrukskontoret for nærmere avtale. Mer informasjon finner du på hjemmesiden 

til Innovasjon Norge. 

https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/ 

 

Melding fra Rørosmeieriet 
Det gis ekstra betaling pr liter melk i karenstid for de som legger om til økologisk 

produksjon.  I tillegg er det fortsatt merpris til de som allerede leverer økologisk 

melk fra Røros-traktene. 

Rørosmeieriet har et eget bærekraftfond til støtte i omleggingsfase. 

Det skal gis støtte til nydyrking for økologisk og karensareal med virkning fra 

kommende år – her er ikke satsene fastsatt ennå.  Det er også planlagt støtte til andre 

ordninger som gjelder storfehold. Det vil komme mer om dette etter hvert – følg 

med! 

 

Gjødselplana 
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 

 

Ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving for sammen å legge kommende sesongs 

plan. Hva må til for å oppnå målet om avlingsnivå og kvalitet på ditt bruk? 

Marte.yseth@nlr.no tlf. 91243367 

Knut.hagen@nlr.no tlf. 91867765 

 

Dersom du ønsker å få gratis førsteråd økologisk, ta kontakt med NLR v/Elin 

Torbjørnsen tlf. 95134103 eller elin.thorbjornsen@nlr.no Vi oppfordrer alle til å ta 

en slik gjennomgang, selv om man ikke har plan om økologisk drift. 
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Fagmøte om gjerdehold og framtidig beitebruk 
Det blir arrangert et fagmøte på nyåret der beitebruk, gjerdehold og bruk av Nofence 

er tema. Jordskifteretten kommer. 

Vi har ennå ikke satt dato, og vil kommer nærmere tilbake til det på nyåret. 

 

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 i sitt område så tidlig som mulig og bestiller de planter man trenger.  

 

Vi vil også oppfordre skogeiere til å følge med på foryngelse i egen skog, spesielt 

der det er plantet. Stedvis er det store angrep av gransnutebiller med stort bortfall av 

levedyktige planter. Det er viktig å supplere der planteantallet er lavt. 

 

En ny trussel man må se opp for i våre områder er etablering og spredning av 

rødhyll. Dette er en uønsket fremmed art med svært høy risiko for spredning. Arten 

kan fortrenge og/eller påvirke foryngelsesmuligheten til hjemlige treslag negativt. 

Fugler er viktigste kilde til spredning av rødhyll til nye vokseplasser. Spesielt ved 

foryngelse av skog på gode boniteter vil det være behov for å gjennomføre effektive 

tiltak for å forebygge konkurranse fra rødhyll. 

 

Sprøyting med glyfosat er den mest effektive metoden for bekjempelse av rødhyll 

på foryngelsesfelt. Det kan være aktuelt å kappe ned etablerte og store busker før en 

planlagt senere sprøyting på gjenveksten. Nedkapping av buskene vinterstid/tidlig 

vår vil hindre frøspredning. På grunn av rødhylls raske gjenvekst etter nedkapping, 

bør eventuell sprøyting skje samme vekstsesong som nedkapping, men etter granas 

vekstavslutning hvis feltet er tilplantet. Fra midten av august, etter granas 

vekstavslutning tåler granplantene glyfosat uten å bli skadet. 

   
 
Kilde: Bioforsk/Artsdatabanken 

 

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret om bruk av tilskudd, skogfond ol. 

 



Tilskudd til tiltak i beiteområder 

Fra 1. januar 2020 vil kommunen få forvaltningsansvaret for denne ordningen. 

Søknad leveres elektronisk, via Altinn. Lenke til søknadsskjema finner dere på 

landbruksdirektoratet sine sider. 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. Søknadsfrist 

vil være 1. mars for Os, Røros og Holtålen.  

 

 

Væterinærvakt 
I vakttidsrommene minner vi om følgende 

vakttelefonnr: 

- Røros/Holtålen: 88 02 30 75 

- Os/Tolga: 62 49 43 20  

 

 

Viktige datoer vinter/vår 2020 
Frist for rapportering av fellingsresultat elg, hjort, rådyr   10. januar 
Søknadsfrist konfliktforebyggende tiltak mot rovviltskader  15. januar 

Frist tilskudd til tiltak i beiteområder Os, Røros og Holtålen     1. mars 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2020     15. mars 

 

 

Jula 2019         
Landbruksavdelingen vil være stengt alle dager i jula. 

 

            
 

 

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på eller annet. 
 

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 

mailto:postmottak@os.kommune.no

