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Utbygging av driftsbygningen hos Arne Jørgen Melien i Feragen i Røros 

kommune. Her under byggeprosessen tidlig i november.  
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Frist for etterregistrering i søknad om produksjonstilskudd 2020 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 til tradisjonell bruksutbygging 
Det opereres ikke lenger med søknadsfrist for ordningen. Dersom du skal søke 

midler i 2021, bør du være tidlig ute. Både i Innlandet og i Trøndelag ble midlene 

for 2020 fordelt i løpet av første halvår. Ta kontakt med landbrukskontoret snarest 

dersom du tenker å søke i 2021, med mindre du ikke allerede har kontaktet oss og er 

i gang med søknadsprosessen. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til 

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

 

 

Gjødselplan 
Denne skal være på plass før våronnstart. I hovedsak skal den inneholde følgende: 

være basert på jordprøver ikke eldre enn 8 år, omfatte totalt disponert areal (også 

ugjødslet areal, eid og leid areal), årets vekst, forventa avlingsnivå, 

gjødslingsbehov/daa, type gjødsel, mengde, spredetidspunkt og kart med 

skifteinndeling. Se 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? Hva er 

plan for husdyrgjødsla? 

Marte.yseth@nlr.no tlf. 91243367 

Knut.hagen@nlr.no tlf. 91867765 

 

 

Væterinærvakt 
I vakttidsrommene minner vi om følgende vakttelefonnr: 

- Røros/Holtålen: 88 02 30 75 

- Os/Tolga: 62 49 43 20  

 

Pass på at utstyr som skal nyttes av 

veterinæren er i orden og rent (støvler, 

frakk). Tilrettelegg for sikker skifteplass og 

rengjøring. 
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Tilskudd til tiltak i beiteområder 

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

landbruksdirektoratet sine sider 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-

beiteomrader/ 
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 15. mars 

for både Os, Røros og Holtålen.  

Tilskudd kan også gis til enkeltbrukere der 

det grunnet naturlige eller driftsmessige 

forhold ikke ligger til rette for samarbeid. 

 

 

 

Skogen 

Det har i år vært middels aktivitet på avvirkning. Areal som skal forynges har blitt 

gjennomført. Det er et stort behov for ungskogpleie fremover og dette blir ett av 

hovedmålene i 2021, økt aktivitet i alle kommuner prioriteres i tildelte 

tilskuddsrammer.  

Minner om at når det sendes inn søknad om 

tilskudd til ungskogpleie, planting, 

markberedning, o.l. så skal det sendes med et 

kart og oversikt over hvilken bestand tiltaket er 

gjennomført i. Ta gjerne kontakt med 

landbrukskontoret ved spørsmål om tilskudd, 

veibygging, osv.  

 

 

Fugleinfluensa 
Hele Sør-Norge er høyrisikoområde for fugleinfluensa. På linken under finner du 

informasjon om forebyggende tiltak for fjørfehold i høyrisikoområde og 

smittevernråd til de som driver kommersiell fjørfeproduksjon og til de som holder 

hobbyfjørfe. 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinflue

nsa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/ 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/


 

 

 

 
 

 

 

Visste du at…. 

- du kan søke SMIL-tilskudd til eksternt gjødsellager 

- det er tilskudd til drenering 

- det er forbudt å nydyrke på myr 

- det i 2019 ble levert totalt ca 17 mill. melkeliter fra ku og geit fra Os, Røros 

og Holtålen 

- det i 2019 ble tildelt totalt ca 100 mill. kr i produksjonstilskudd til Os, Røros 

og Holtålen.  

 

 

Viktige datoer vinter/vår 2021 
Frist for etterregistrering i søknad om produksjonstilskudd 2020 10. januar 

Frist for rapportering fellingsresultat elg, hjort, rådyr   15. januar 

Søknadsfrist konfliktforebyggende tiltak mot rovviltskader  15. januar 

Frist tilskudd til tiltak i beiteområder      15. mars 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 for 2021    15. mars 

 

 

Jula 2020         
Landbruksavdelingen vil være stengt alle 

dager i mellomjula. 

 

 

 
 

 
Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er: 

postmottak@os.kommune.no  Tlf. 62 47 03 00. Følg oss gjerne på vår facebookside: 

Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen 

mailto:postmottak@os.kommune.no

