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NB!  Viktig informasjon må sendes til den enkelte kommunes postmottak 

 

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 

 

Til eiere av landbrukseiendommer i Røros kommune 

Arealressurskartet i Røros kommune er nå oppdatert etter periodisk ajourhold. Det 

betyr at arealtallene i gårdskartet ditt kan være endret.  Der jorda er bortleid må eier, 

ikke leier, kontrollere arealet i gårdskartet sitt. 

 

Se oppdatert kart 

Det kan være lurt å se på kartet og arealtallene nå. Det er disse 

tallene søknad om arealtilskudd blir kontrollert mot ved 

førstkommende søknadsomgang.  Se gårdskart her: 

https://gardskart.nibio.no  

For å se på endringer i kartet etter forrige søknadsfrist, velg 

Endring AR5 i lista på venstre side, og velg deretter det øverste 

valget: Okt. 2020 – nå.  

Meld fra til oss på landbrukskontoret hvis det er noe du lurer på.  

 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering 
Vi er i gang med å behandle innkomne SMIL-søknader.  Midlertidige svar en sendt 

til søkerne og befaringer er i gang.  Endelige svar vil komme etter at vi er ferdig 

med befaringene. Det er fortsatt tilskudd igjen til drenering i alle kommuner i år.  

 

Spredning og frist for husdyrgjødsel 2021 - 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. Skal aldri spres på snødekt eller frossen mark. 

 

 

 

 

https://nibio.no/tjenester
https://gardskart.nibio.no/


Etablererkurs 
Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre? 

Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne? 

Har du bestemt deg for å satse og ønsker gode støttespillere på veien? 

Da bør du delta på høstens etablererkurs i Nord-Østerdal som starter opp 

tirsdag 19. oktober 2021. Deltakere fra alle våre tre kommuner er aktuelle. 

Kurset gjennomføres på tirsdager over 5 kurskvelder. Dette er en kombinasjon av 

digitale og fysiske samlinger på Tynset. Påmeldingsfrist 5. oktober. Deltageravgift 

kr 1100,-. Se vedlegg for mer informasjon, eller gå inn på nettsiden 

etablererkursinnlandet.no. 

 

Regionalt miljøtilskudd, RMP 
Generelt er hovedtrekkene de samme som for 2020. 

Søknadssenteret for RMP-ordningen åpner den 15. september. 

➢ RMP-veileder Trøndelag finner du her 

➢ Tilsvarende RMP veileder for Innlandet er ikke klar enda, men veilederen for 

2020 finner du her: 

➢ Det er imidlertid lagt ut et foreløpig informasjonsskriv for Innlandet her 

 

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.  Du kan varsle her 

Brudd på regelverket kan påvirke produksjonstilskuddet. 
 

Kantsoner langs vassdrag 
Landbruksarealer der det søkes produksjonstilskudd og RMP, skal ha en naturlig 

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

på minst 6 meter eller mer. Dette blir avklart i den enkelte sak. Kantsonene er 

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

forurensing av vassdragene samt redusere flomskader. Det skal ikke tippes/dumpes 

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

 

Tilskudd til skogkultur 
De som har utført planting, ungskogpleie eller andre tiltak som stimulerer til 

utvikling av kvalitetsskog kan søke om å bruke skogfond og få tilskudd. Det er ennå 

gode tilskuddsordninger i skogbruket. Kontakt skogbruksrådgiveren for veiledning 

eller søk direkte på landbruksdirektoratet sine nettsider. På vårplanting kan søker få 

1,50 kr ekstra for vårplanting (Ekstraordinært tilskudd).  

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/7f7b2c780a794e009800b3c6c9e64585/veileder-regionale-miljotilskudd-trondelag-2021.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-rmp---2020-revidert-270820-fangvekster.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/rmp-info-2021.pdf
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss/?
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/ekstraordinaert-tilskudd-for-a-sikre-planting-av-skogplanter-varen-2021-for-skogeiere


Tilskudd til veibygging i skog 

Det er mulig å søke om tilskudd til veibygging i skog. 

Kontakt skogbruksrådgiver i kommunen tidlig i 

prosessen dersom du vurderer å bygge landbruksvei. 

Husk at alle landbruksveier skal søkes om.  

 
 
 

Avvirkning 

Det er gode priser på tømmer i år! Vurderer du avvirkning, ta kontakt med 

tømmerkjøper i ditt distrikt. 

Os kommune: Glommen Mjøsen Skog 

Røros: Glommen Mjøsen Skog og Allskog 

Holtålen: Allskog, Nortømmer og SB-Skog 
 

Rovvilt - beitedyr 
Hyppig tilsyn av beitedyra er viktig for å oppdage skader tidlig. Rovviltkontaktene 

må kontaktes umiddelbart om det er mistanke om at rovdyr har vært på ferde: 
Os kommune Jon Horten 900 92 824 

 Ståle Solem 416 01 342 

 Marit Skancke Langen 951 06 658 

Røros kommune Inge Even Danielsen 911 27 950 

 Odd Arild Haugvold 975 22 166 

 Ståle Solem 416 01 342 

Holtålen kommune Odd Arild Haugvold 975 22 166 

 Johan Skinderhaug 911 60 138 

 Ståle Solem 416 01 342 

 

Viktige datoer sommer/høst 2021 
Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding    1. september 

Etablererkurs, påmeldingsfrist        5. oktober 

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd RMP    15. oktober 

Søknadsfrist for Produksjonstilskudd i jordbruket del 2  15. oktober 

Søknadsfrist Organisert Beitebruk      15. november 
 

Facebookgruppe «Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen» og 

Instagram «landbrukskontoretifjellet» 

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. 

På Instagram deler vi bilder og tekst fra våre arbeidsdager ol. 

 

Tlf. til landbrukskontoret er 62 47 03 00 alle dager kl. 9 – 15 (NB! i sommerukene 

27 – 33 er det redusert åpningstid, kl 9 - 14). 

 

Ønsker alle en fin sommer! 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-veibygging-i-skog

