
 

 

for Indre Fosen 
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Ansvarlig for utgivelsen av bladet: Indre Fosen kommune 

 

 

Produksjonstilskudd  
Du kan levere søknaden fra og med 1.mars, som er telledato. Dette gjelder foretak med 
husdyrproduksjon. 

Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars. Etter 15. mars reduseres tilskuddet med 
1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. 

Søknader som er levert innen søknadsfristen kan endres innen 29.mars for del 1 uten reduksjon i 
tilskuddet. 

Hva kan jeg registrere og søke om tilskudd for i mars? 
Du kan søke om: 

• tilskudd for husdyr (unntatt bifolk)                                        
• tilskudd til økologisk husdyrproduksjon   
• driftstilskudd til mjølkeproduksjon 
• driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon 
• tilskudd til små og mellomstore mjølkebruk 

 
Du må også registrere dyr som gir grunnlag for tilskudd for 
avløsning ved ferie og fritid og tilskudd for grovfôrareal.  

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket leveres elektronisk, link til 
skjema 

 
Informasjon og veiledningshefte finner du her: 

Vær ut i god tid med avtale dersom dere trenger hjelp. I søknadsperioden 1.-15. mars har vi åpne 

kontorer hver dag, med unntak av fredag 10. mars. Dere må avtale tid på telefon i forkant, slik at vi 

får åpnet døra. 

I perioden 1.-15.mars er vi tilgjengelig disse dagene: 
Heidi (952 87 918): 1., 2., 6., 7., 8., 9., 13., 14. og 15. (Rissa)                                                                                                                                             
Marit (452 19 160): 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 13., 14. og 15. (Leksvik) 
Odd Marvin (414 08 157): 1., 2., 7., 8., 9.,14. og 15. (Rissa)  
Hege (913 98 595): 6., 7., 9., 14. og 15. 
 
 

Antall dyr 
Her er det viktig å kontrollere at alle dyr man fører 
opp som melkekyr eller ammekyr har kalvet i løpet 
av de siste 15mnd. Dette er et krav for å oppfylle 
retten til tilskudd for melkeku/ammeku. Er det av en 
eller annen grunn lengre siden kua har kalvet skal 
den føres opp under øvrige storfe. Det er viktig å 
sjekke opp dette før du søker slik at du unngår 
avkortning i tilskuddet grunnet feilopplysninger. Vi 
ser at det gjøres en del feil på dette punktet. 
 
 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket


Beitetilskudd 

Det er allerede nå lurt å begynne å forberede seg på vår, og en ny beitesesong. I forbindelse med 
avlingssvikt-søknader i 2020 ble det fokus fra Statsforvalteren på om beitekrav i 
produksjonstilskudd-søknadene var oppfylt. Her ligger både krav om beitetid og fôropptak på beite. 
I den forbindelse vil det være et veldig godt verktøy å føre en ordentlig beitelogg som viser antall 
dyr på beite, hvor de har gått, og når dyrene evt. ble flyttet til nytt beite. 

Vi ønsker å presisere at vilkår for å oppfylle krav til tilskudd for dyr på beite er: 

• Dyrene må ha beitet minst 12 uker (sone 5) eller 16 uker (sone 4) på innmark og/eller 
utmarksbeite. 

• Mer enn halvparten av det daglige grovfôropptaket må komme fra beite. 

• Beitearealet må ha tilfredsstillende beitemuligheter for det antall dyr som beiter der. 
 

(eks. Hvis det går 50 storfe på et beiteareal som bare er stort nok til å dekke grovfôropptaket til 10 
storfe, kan det ikke innvilges beitetilskudd til noen av dyrene som har gått på det aktuelle beitet. 
Fordi det da er lite sannsynlig at noen av dyrene har tatt opp mer enn 50% av grovfôret fra beite.) 

Vilkår for å oppfylle krav til tilskudd for dyr på utmarksbeite er: 

• Dyrene må ha beitet i utmark i minimum 5 uker. 

• Hoveddelen av det daglige grovfôropptaket må skje ved beiting i utmark. 
 

Forslag på beitelogg ligger som vedlegg i denne utgaven av Landbruksnytt. 

Registrering av beiting kan også gjøres direkte inn i Agrilogg for de som har det. 

 
Drenering 

Vi minner om at drenering er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jord. Økte 
nedbørsmengder og mer intens nedbør gjør det enda viktigere enn før at jorda er godt drenert. 
Kommunen har fått tildelt 700.000,- kroner til dreneringstiltak for 2023. Vi starter snart 
saksbehandlinga av nye søknader, den vil gå litt i rykk og napp avhengig av arbeidsmengden på 
andre områder. Dersom du planlegger å drenere i løpet av 2023 ber vi om at du søker innen 20. 
mars for å være sikker på å få behandlet søknaden i tide. Vi minner om a søknaden må være 
behandlet før du setter i gang tiltaket for at du skal være berettiget tilskudd. Dersom det av en eller 
annen grunn skjer noe som gjør at det likevel haster med å få søknaden behandlet, er det greit å gi 
beskjed om det, så skal vi gjøre så godt vi kan. 
 

 

Skog 

I 2022 ble det avvirket 19 180 kubikk for salg til industri, dette med 
en bruttoverdi på 9 697 211 kroner. 

Det ble registrert 300 830 planter og 350 dekar med ungskogpleie 
via ØKS (økonomisystem for skogordningene). Vi har med ny 
pådriver på plass forhåpninger om å øke antall dekar med 
ungskogpleie betydelig i 2023. 

 

Retningslinjene for tilskudd til skogbrukstiltak på Fosen 2023 er nå 
klare. Link til retningslinjer 
 

Viltforvaltning 

Det ble i jaktsesongen 2022 skutt 194 elg i Indre Fosen, dette er 
nedgang på 78 dyr fra 2021.  

Av hjort ble det meldt inn 100 dyr, 101 dyr i 2021. 

Skutte rådyr i 2022, 292 dyr. (2021 – 400stk, 2020 – 339stk, 2019 
– 378stk) 

Registrerte fallvilt av rådyr viser meget høye tall i 2022, 133 
påkjørt, 28 sykdom/skade eller andre årsaker.  

Med påkjørsler av motorvogn ligger vi på topp tre i Trøndelag, 
etter Steinkjer og Stjørdal.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://fosen.sharepoint.com/sites/OTeamLandbruk/Shared%20Documents/Skog/Rettningslinjer,%20kontroll/Retningslinjer%20for%20tilskudd%20til%20skogbrukstiltak%20på%20Fosen%202023.pdf


 

Landbruksvei 

Bygging av nye veier håndteres normalt etter Plan og bygningsloven. Bygging av landbruksveier er 
et unntak. Dette håndteres etter landbruksveiforskriften. 

• Når den samlede nytten av veien knyttet til landbruksvirksomhet er lik eller over 50 prosent, 

skal saken behandles etter landbruksveiforskriften. 

• Når den samlede nytten av veien knyttet til landbruksvirksomhet er mindre enn 50 prosent, 

skal saken behandles etter plan- og bygningsloven og du må ta kontakt med kommunen for 

eget søknadsskjema. Link til søknadsskjema 

Om ordningen 

• Du må søke om godkjenning for nybygging og ombygging av landbruksvei.   

• Du kan ikke starte tiltaket før du har fått tillatelse fra kommunen. 

• Du behøver ikke søke godkjenning for: 

o Opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen eller 

enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier. 

o Enkle og midlertidige drifteveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep. 

Ubetydelige terrenginngrep er planering med samlet omfang på inntil 150 meter eller på 

areal mindre enn 450 m², hvor fylling/skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra 

opprinnelig terrengnivå. 

o Unntak er hvis tiltaket kan ha vesentlig negativ påvirkning på naturmangfold, landskap, 

kulturminner, friluftsliv, hensyn til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre 

interesser som blir berørt av veiframføringen. 

RMP 
I 2022 søkte 179 foretak om tilskudd gjennom regionalt miljøprogram. Det er en økning på fire 
søknader fra året før. Det søkes fortsatt en del feil, så vi oppfordrer de som synes det er vanskelig 
å be om hjelp på landbrukskontoret i god tid før fristen til høsten. 

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder 
Indre Fosen kommune har for 2023 fått ei ramme på 250 000 kr til tilskudd til tiltak i beiteområder. 
Her er det bla. mulig å søke om tilskudd til sperregjerde og nofence for å utnytte utmarka bedre. 

Lokale retningslinjer for 2023 blir vedtatt i landbruksrådet 13. mars, og det vil i etterkant bli sendt ut 

mer informasjon om ordningen per e-post. Søknadsfristen i år er 14.04.2023.  
  

Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har mottatt et så stort antall søknader på fornybar energi at det ikke lenger er 

ledige tilskuddsrammer. De har derfor stengt mottak av nye søknader på fornybar energi.  

Inspirasjonstreff 
Indre Fosen kommune og Indre 
Fosen satser arrangerer 
inspirasjonstreff i samarbeid med 
Kompetansenettverket for lokalmat 
på Mære, Innovasjon Norge og 
Statsforvalteren. 

 

Dette er for alle som er i gang eller 
interessert i å starte opp virksomhet 
basert på landbrukets- og bygdas 
ressurser. 
Program og påmelding         
Påmeldingsfrist 6. mars. 

https://fosen.sharepoint.com/sites/OTeamLandbruk/Shared%20Documents/Landbruksvei/LDIR-902_B_Søknad%20om%20bygging%20av%20landbruksvei.pdf
https://trondelag.pameldingssystem.no/inspirasjonstreff-tilleggsnaeringer-9-3-vannvikan


SMIL 

I 2022 bevilget kommunen 1.634.804,- kroner i støtte til 23 saker. Av dette var 1.614.374,- kroner 
tildelt fra fylket og kun 21.150,- kroner inndratte midler. Dette er en liten økning fra 2021. 17 saker 
var innenfor hydrotekniske tiltak, som har 1. prioritet i kommunens tiltaksstrategi og de øvrige seks 
innenfor biologisk mangfold/gammel kulturmark som har 2. prioritet. Fire saker som kom inn etter 
fristen på høsten er overført til 2023 på grunn av at midlene var brukt opp.  
 
I 2023 har kommunen fått tildelt 1.025.000,- kroner til SMIL-saker ved hovedtildelinga. I tillegg er 
det inndratt 60.690,- kroner. Til sammen er det 1.085.690,- kroner til disposisjon. Det er mulig å 
søke om tilleggsramme to ganger senere i år. Per dags dato har kommunen liggende åtte 
søknader innenfor hydrotekniske tiltak der det søkes om to millioner i støtte. Vi ser at det er 
planlagt flere veldig store prosjekter, noe som gjør det utfordrende å ha nok midler til å støtte opp 
om SMIL-tiltakene. 

 

Landbruksrådet har ikke hatt møte etter tildelinga som kom denne uka. Det vil bli kalt inn til møte 
der blant annet støttesatsen for 2023 vil bli diskutert med bakgrunn i de store søknadstallene.  

 

Det er bare å sende inn søknader om du har planer om tiltak som reduserer forurensing eller 
ivaretar natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap. Så skal kommunen gjøre sitt for å 
skaffe mest mulig midler gjennom ekstra tildeling senere i år. 

  

Hva du kan søke tilskudd til: 

• Redusere forurensing 

Til tiltak som reduserer tap eller risiko for tap av næringsstoffer, partikler og andre 
forurensende utslipp til jord, avrenning til vann eller utslipp til luft fra jordbruksarealer, fôr eller 
gjødsel. Dette kan for eksempel være utbedring av hydrotekniske anlegg (eldre 
lukkingsanlegg med mer), steinsikring, oppdimensjonering og andre tiltak for å reduser 
forurensingen som for eksempel fangdammer. Det kan også gjelde planteverntiltak. 

• Ivareta natur- og kulturminner i jordbrukets kulturlandskap 

 Til tiltak som 
o Ivaretar biologisk mangfold med arter og naturtyper som er knyttet til, eller formet av 

jordbrukets arealbruk og driftsformer. Dette kan for eksempel være rydding og 
istandsetting av gjengrodd slåttemark, fjerning av fremmede skadelige arter og tiltak for 
å ivareta pollinerende insekter. 

o Ivaretar kulturminner, kulturmiljøer og viderefører kulturarv (kunnskap, tradisjoner og 
teknikker). Dette kan for eksempel være istandsetting av verneverdige bygninger eller 
sikring av andre kulturminner. 

o Ivaretar mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde. Dette kan for 
eksempel være tilrettelegging for ferdsel, og tiltak for å ivareta gammel kulturmark. 

 

De mest omsøkte ordningene i Indre Fosen er:  

• Hydrotekniske tiltak 
• Gammel kulturmark 
• Bekjempelse av fremmede arter 
• Kulturminner/-miljøer 
• Verneverdige bygninger 
• Tilgjengelighet/opplevelseskvalitet 

 

Det kan også gis tilskudd til tiltak knyttet til planleggings-/tilretteleggingstiltak, miljøplantinger, 
økologiske rensedammer, pollinerende insekter, plantevernmidler, tett dekke på gjødselkummer 
m.m.  

 

 

 

 



Eksempler på tiltak: 

    
Restaurering av stabbur             Utskifting av kollapset betongrørgate  Restaurering av kulturmark og steingjerde 

     
Terskel i elv - flomdemping                     Erosjonssikring av utløp og elvekant        Gammel ferdselsvei - tilgjengelighet 

 

For mer informasjon, se kommunens hjemmeside. Her er Link til elektronisk søknadsskjema. 
  

Søknadsfrister er 1. mai og 15. august.  

Hydrotekniske tiltak har høyest prioritet, deretter tiltak innenfor biologisk mangfold. Er det gode, 
høyt prioriterte tiltak, vil søknadene ble behandlet forløpende. Lavere prioriterte søknader vil kunne 
måtte vente til høsten for å se om det er nok penger til alle godkjente tiltak. 
  

For spørsmål, kontakt Aud Dagmar Ramdal mandager, tirsdager eller torsdager. Telefon 918 85 
560 eller e-post aud.dagmar.ramdal@indrefosen.kommune.no.  
 
Landbruksplanen 
Mange av tiltakene i landbruksplanen er gjennomført i 2022 eller er under arbeid. Den reduserte 
økonomiske rammen landbrukskontoret har hatt, har medført at det har vært få møter med 
næringa i året som gikk og dermed har ikke arbeidet med eller oversikt over hva som er gjort av 
tiltak hatt noe system. Status for arbeidet med tiltak vil bli tatt opp på neste møte med 
landbruksrådet nå i mars. Ellers skal arbeidet med revidering av landbruksplanen i gang. Planen 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/naringsliv/jordbruk/tilskuddsordninger/smil-tilskud/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.landbruksdirektoratet.no%2Fnb%2Fjordbruk%2Fordninger-for-jordbruk%2Ftilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil&data=04%7C01%7CAud.Dagmar.Ramdal%40indrefosen.kommune.no%7C826a4d57aa0242efee8d08d9e4c5f7fe%7Ce725fb0302e44235afde3c4a54f0cb59%7C0%7C0%7C637792361185615399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DEkUwyrHqItCzoLAl0ifv7bs3sZUbBwDMZAqioNqNec%3D&reserved=0
mailto:aud.dagmar.ramdal@indrefosen.kommune.no


skal følge kommunestyreperioden, så revidert plan bør være klar til neste vinter. Arbeidet blir 
mindre omfattende enn sist, siden vi nå har en plan å ta utgangspunkt i. 

 
 
Jordleie og driveplikt 

Fra 1. juli 2009 er reglene om driveplikt på jordbruksarealer endret. 

Jordloven § 8 slår fast at "Jordbruksareal skal drivast". 
Driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet av en eiendom. 

For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda holdes i en slik kulturtilstand at arealet kan nyttes til 
vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling vurdert i lys av produksjonsegenskapene.  

Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig. 

Eieren har en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier. 

Eieren kan imidlertid velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Følgende vilkår må da oppfylles: 

• Det må inngås skriftlig leiekontrakt 

• Leietiden kan ikke være kortere enn 10 år, og leiekontrakten kan ikke sies opp av eieren i 
leietiden 

• Jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i drift 

• Leieavtalen må føre til en driftsmessig god løsning 

• Leieavtalen må sendes til kommunen som skal kontrollere at vilkårene for bortleie etter 
jordloven er oppfylt 

Løpende skriftlige avtaler må fornyes ved avtaleutløp for nye 10 år. Landbrukskontoret har 
standard jordleiekontrakter til utdeling eller du kan åpne og laste ned fila nedenfor. 

Standardavtale om leie av jord  (PDF, 38 kB) 
 
 

Bondens Nettverk 

Vi vet at mange gårdbrukere står i en 
vanskelig situasjon med økte kostnader og 
høyt arbeidspress.  

 

Landbrukskontorene på Fosen i samarbeid 
med flere av bondens hjelpere, veterinærer, 
bank, regnskap og rådgivere har de siste 
årene jobbet med prosjektet Bondens 
Nettverk. Hovedmålet i prosjektet er å gi 
bonden en mest mulig helhetlig rådgivning, 
gjennom at rådgiverapparatet blir kjent med 
hverandre og samarbeider godt.  

 

Prosjektet har også resultert i at vi har fått 
inn midler til gårdsråd. Bankene på Fosen ga 15 000 kroner hver til dette. Gårdsrådsmidlene 
brukes til å finansiere rådgivning hos noen som står i en akutt vanskelig situasjon, eller har hatt det 
utfordrende over tid og som trenger hjelp til å komme på riktig spor. Ta kontakt med 
landbrukskontoret dersom du ønsker å høre mer om tilbudet. 

 

Vårt viktigste budskap er at ALLE har en psykisk helse og at det er viktig å snakke med noen hvis 
ting føles litt tungt og vanskelig. Ikke nøl med å ta kontakt med noen på Landbrukskontoret eller 
andre hjelpere hvis du trenger å lufte tankene dine med noen! Vi er her for å hjelpe. 

Og sist, men ikke minst – vær et medmenneske!   
  

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/ib5a109b5-b73f-402a-8b6c-712d6c9ceede/standardavtale-om-leie-av-jord.pdf


Biogass fra husdyrgjødsel 

Kan gårds- og grendeanlegg for biogassproduksjon redusere klimagassutslippene fra landbruket i 
Indre Fosen og samtidig være lønnsomt?  

   
Reaktortanker ved biogassanlegget ved Tomb vgs. (foto: Tomb vgs)    Gårdsanlegg for biogass (foto: statsforvalteren i Rogaland)
  

 

Nå er det gårdsanlegg på markedet som er tilpasset ett eller noen få norske husdyrbruk. 
Utfordringa er at det er en stor investering. For å få lønnsomhet i biogassproduksjonen kreves det 
kort transport av husdyrgjødsel til og fra anlegget og sikre leveranser av annet organisk avfall. 
Energiprisen er den store ukjente faktoren i lønnsomhetskalkylen ved investering. Men biogass vil 
utvilsomt spille en viktig rolle for å nå landbrukets mål for klimakutt og til å nå målet om mer grønn 
energi.  

  

Aud skriver i vår en oppgave der hun ønsker å beregne potensialet for reduksjon i CO2-
ekvivalenter ved noen husdyrbruk. Det blir også sett på om biogassen kan være med å dekke 
gårdenes elektrisitetsbehov, om spillvarmen kan utnyttes og om overskuddsstrøm kan selges 
videre.  

 

Dersom dette er noe du er interessert i og har tenkt på for din gård eller di grend, så gi meg 

beskjed innen 5. mars, så vil jeg i uka som følger (uke 10) ta kontakt.  

 

Kantsoner langs elver og bekker 

jordbrukslandskapet 

Grunneier har etter vannressursloven plikt til å 

opprettholde tilstrekkelig kantvegetasjon langs 

vassdrag med årssikker vannføring. Det gjelder også 

mindre bekker. Forskriften om produksjonstilskudd i 

jordbruket har også som vilkår at det skal settes igjen 

minst en to meter bred vegetasjonssone for å motvirke 

avrenning. Slik gis gårdbrukeren kompensasjon for evt. 

avlingstap som følge av skyggevirkning.  

Hensikten med dette vegetasjonsbeltet skal motvirke 

avrenning, dvs. hindre utrasing og forurensning, og gi 

levested (skjul, oppholdssted mv) for arter av planter 

og dyr som har naturlig tilhold ved eller i vassdraget. Ut 

fra et miljøfaglig ståsted kan en to meter bred kantsone 

virke knapt, bredden bør være opptil 10 meter for å gi 

skjul og begrense avrenning. 

                                                                                                                                                                Eksempel på ulovlig snauhogst av kantsone. Foto: Tormod Brede 



 

Kravet om opprettholdelse av kantvegetasjonen er imidlertid ikke til hinder for at kantvegetasjonen 

kan høstes/skjøttes ved selektiv hogst. Forutsetningen er at høstingen ikke øker avrenningen til 

vassdraget eller medfører en endring i livsvilkår for planter og dyr. 

I saker der kantsoner er fjernet, kan NVE kreve tilbakeføring. Kommunen kan også foreta helt eller 

delvis trekk i produksjonstilskudd. 

 

 

 

 

 

        
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer vinter/vår 2023 
 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2023               15. mars 
Tilskudd til tiltak i beiteområder          14. april 
Søknadsfrist SMIL, 1. runde             1. mai 
 

Vennlig hilsen oss på 
landbrukskontoret 


