
  

 
 

 

LANDBRUKSNYTT 
 

 

 

 
 

Kyr på Floan fellesseter på Røros – snart på tur til melking etter dagens 

beiteinntak! 
 

  

 

 
 

NR 2 – JULI  2020 
 

HOLTÅLEN, RØROS, OS KOMMUNER 

    LANDBRUKSAVDELINGEN 
 

 



Avlingsskader 
Ved klimabetinget skade som f.eks tørke eller overvintringsskade: 

1. Dokumentere skadene, og meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig.  

2. Dokumentere hva som er gjort for å avhjelpe avlingstapet. 

3. Ta gjerne kontakt med Norsk Landbruksrådgivning for faglige råd.  

 

Erstatning kan gis for produksjonssvikt ut over 30 % av normalavling. 

Frist for å søke om avlingsskadeerstatning er 31. oktober. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-

klimabetingede-skader  

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering 
Vi er i gang med å behandle innkomne SMIL-søknader. I Holtålen er det rom for 

flere søknader. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt dersom dere har aktuelle tiltak å 

søke på. 

 

Vi har også godt med tilskuddsmidler til drenering i alle kommuner. Løpende 

søknadsfrist! 

 

Regionalt miljøtilskudd, RMP 
Veiledning: 

Også i høst vil vi arrangere veiledning ved utfylling av søknader. Det blir en dag pr 

kommune. Det vil komme mer om dette – følg med!  Er det tvil om arealer og 

tilskudd, så ring og spør oss. 

 

Veiledere: 

Veiledningshefter for Trøndelag og Innlandet er under redigering. Disse veilederne 

blir lagt ut på kommunenes hjemmesider i god tid før søknadssenteret åpner. Vi vil 

også komme tilbake med nærmere informasjon om de ulike ordningene når 

veilederne er ferdig redigert. Generelt er hovedtrekkene de samme som for 2019. 

Søknadssenteret for RMP-ordningen åpner den 15. september. 

 

Gårdskartet ditt 
Det er viktig å melde fra hvis du mener det er uoverensstemmelser mellom kart og 

terreng. Gårdskart danner blant annet grunnlaget for søknad om tilskudd, og feil må 

rettes. Kommunen er pålagt etter plan- og bygningsloven å sjekke usikkert 

markslag, og vi får også i oppgave fra NIBIO å sjekke enkelte arealer. Dere vil 

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

 

Setersesongen og korona 
Da mange skal ha Norgesferie, og med det trolig større etterspørsel etter 

seterprodukter, oppfordres dere med servering på seter om gode rutiner og 

smittevernregler der. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader
https://nibio.no/tjenester


Spredning og frist for husdyrgjødsel 2020 - Gjødselvareforskriften 

Vær obs på at det er forskjellige frister for spredning av husdyrgjødsel etter RMP-

ordningen og etter gjødselvareforskriften. Årsaken er at gjødselvareforskriften setter 

et absolutt minimum, mens RMP-ordningen skal virke som en premiering for de 

som forsøker å drive ekstra miljøvennlig. 

 

Innen 1. september må spredning uten nedmolding 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 moldes 

ned innen 18 timer. Det skal for øvrig ikke spres på snødekt eller frossen mark.  

 

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.  

Ved observasjon av dårlig gjerdehold skal Mattilsynet varsles. 

Brudd på regelverket kan påvirke produksjonstilskuddet. 

 

Kantsoner langs vassdrag 
Landbruksarealer der det søkes produksjonstilskudd, skal ha en naturlig kantsone på 

minst 2 meter mot alt vann. Ved nydyrking skal det settes igjen en sone på minst 6 

meter. Det settes vilkår om kantsone/vegetasjonssoner i den enkelte sak. Kantsonene 

er viktige for å skape gode levesteder for plante- og dyreliv, for å hindre erosjon og 

forurensing av vassdragene og for å redusere flomskader. Det skal ikke 

tippes/dumpes stein i disse kantsonene, med mindre det er gitt tillatelse til det.  

 

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, tlf.  900 92 824 

Rovviltkontakter for Røros og Holtålen: Marit Skancke Langen, tlf.  951 06 658 

Inge Even Danielsen, tlf.  911 27 950 

 

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. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-07-04-951


 

 

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: 

Tiltak Os Røros Holtålen 

Markberedning 40 % 

kr 400,-pr/daa 

(max 40%) 

kr 400 pr/daa 

(max 40%) 

Plantekjøp 30 %   

Nyplanting 30 % 40 % 40 % 

Såing 30 %   

Ungskogpleie 40 % 

kr 400,- pr/daa 

(max 50%) 

kr 400,- pr/daa 

(max 50%) 

 

 

 

Viktige datoer sommer/høst 2020 
Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding  1. september 

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd RMP    15. oktober 

Søknadsfrist for Produksjonstilskudd i jordbruket del 2  15. oktober 

Søknadsfrist Organisert Beitebruk      15. november 
 

 

 

Ferieavvikling på landbrukskontoret    
Landbruksavdelingen vil være betjent alle uker i sommer, men med minst 

bemanning i ukene 30 og 31. 

 

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 (NB! i sommerukene 

28 – 33 er det redusert åpningstid, kl 10 - 14). 

Ønsker alle en riktig fin sommer! 


