
 

 

 

FOR Indre Fosen 
 

Mars 2020 
 

Ansvarlig for utgivelsen av bladet: Indre Fosen kommune, Næringsavdelingen 

 

Velkommen! 
Velkommen til alle nye gårdbrukere i Indre Fosen! 

Ønsker også alle gårdbrukerne fra Verrabotn 

velkommen som Indre Fosninger! Landbrukskontoret 

prøver å samle opp informasjon og gi ut landbruksnytt 

3-4 ganger i året. I hovedsak sendes landbruksnytt ut 

på e-post, men dersom du ikke har e-postadresse/ikke 

bruker e-postadressen din kan vi sende ut 

landbruksnytt i posten. Da må du gi beskjed til Hege 

H. Amundal på mobil 91398595. I denne utgaven av 

landbruksnytt har vi samlet kontaktinformasjon og      Verrabotn 

hovedansvarsområder til oss som jobber på landbrukskontoret,  

se bakerste side.                                              

            

Landbruksplast 

Enebakk Bioprodukter får levere to lass plast i måneden til gjenvinning i vinter. Han holder på å samle inn 

hvit plastikk i kommunen hos de som har mest. I løpet av 2020 får han levere 400 tonn. 

Indre Fosen prioriteres fra våren hvis det ikke blir hentet i løpet av vinteren. 

Oppfordrer bøndene til å kjøpe mest mulig hvit plastikk, pga etterspørselen hos gjenvinningsmottakene. De 

vil ha den hvite plasten fremfor den grønne. 

Sortering av plast: 

• Nett og landbruksplast legges hver for seg 

• Plastdunker, plastkjernerør samles for seg selv i gjødselsekker 

• Gjødselsekker buntes sammen eller pakkes i gjødselsekker 

Enebakk bioprodukter, tlf. 913 88 480 

 

Landbruksplanarbeid 
 

I vinter har det vært jobbet aktivt med landbruksplanen; både på landbrukskontoret og i landbruksrådsmøter. 

Det har også vært et utvidet landbruksrådsmøte der rådgivere og andre viktige 

støttespillere/samarbeidspartnere for næringa har vært invitert til å delta. I planarbeidet er det lagt vekt på at 

selve planen skal være kort; kun 3-4 sider. Det vil følge med en del vedlegg til planen der ressursgrunnlag, 

utviklingstrekk og rammer og føringer beskrives. Og sist, men ikke minst, er det laget en tiltaksplan der det 

blir skissert hvilke mål det skal jobbes mot, hvilke tiltak må gjøres for å nå målene, når dette skal gjøres og 

hvem som har et hovedansvar for at det blir gjort. 

 

Planen skal i mars opp som drøftingssak i arealutvalget. Videre skal den på neste arealutvalgsmøte opp som 

politisk sak der utvalget skal sende planen ut på høring. Under høringsperioden har dere alle mulighet til å 

komme med innspill til planen. Høringsfristen vil dere få informasjon om når arealutvalget har bestemt 

denne. Målet er å få planen opp til behandling i kommunestyremøte på juni. 



 

Produksjonstilskudd 
 

Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato.  

Søknadsfristen for del 1 av søknaden er 15. mars. Ved del 1 kan foretak med husdyrproduksjon søke 

tilskudd. 

Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si frem til og med 29. mars, men 

tilskuddsutbetalingen reduseres da 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. 

Vær ut i god tid dersom dere trenger hjelp! 

 

Vi er tilgjengelige på kontoret disse dagene: 

Hege: Onsdag 4/3, fredag 6/3, mandag 9/3, onsdag 11/3 og fredag 13/3 (alle dager i Rissa) 

Marit: torsdag 5/3, fredag 6/3, samt hele uke 11 (alle dager i Leksvik) 

Heidi: tirsdag 3/3, fredag 6/3, mandag 9/3, tirsdag 10/3 og fredag 13/3 (alle dager i Rissa) 

  

Ta kontakt med Marit Kvarmesbakk på 452 19 160, Hege H. Amundal på 913 98 595  

eller Heidi I. Kjeldsli Ersøybakk på 952 87 918 for spørsmål/hjelp. 

 

 

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 

• tilskudd for grovfôrareal 

 

Søknaden leveres elektronisk og  

her kommer du rett til søknadsskjemaet i Altinn.  

 

Veiledningshefte finner du her: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/78278?_ts=17066fa5a00
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/78278?_ts=17066fa5a00
https://www.fylkesmannen.no/velgmelk


 

IBU-midler (Investerings og bedriftsutviklingsmidlene i landbruket) 

IBU-midlene skal stimulere til lønnsomme investeringer i landbruket, enten i tradisjonell landbruksnæring, 

eller i nye næringer med tilknytning til en gård. IBU-midlene avsettes over jordbruksavtalen. Det er 

Innovasjon Norge som behandler alle søknader om IBU-midler til næringsformål. 

Bruken av IBU-midler i Trøndelag. 

I 2019 var det i alt innvilget 105,3 mill. kroner i tilskudd til tradisjonelt jord- og hagebruk. Videre var det 

innvilget 15,3 mill. kroner i tilskudd/stipend til landbruksbaserte næringer. 

Antallet saker og samlet støtte innenfor tradisjonelt jordbruk, var størst i Inderøy, Steinkjer og Indre Fosen.  

Fylkesmannen i Trøndelag har vedtatt strategiske føringer for IBU-midlene 2020. Prioriteringene er 

som følger: 

Tradisjonelt landbruk i prioritert rekkefølge  

1. Melk og kjøttproduksjon på storfe med fokus på små og mellomstore bruk.  

2. Storfekjøttproduksjon med fokus på gårder og områder som ikke er egnet for kornproduksjon.  

3. Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og grønnsaker.   

4. Større investeringer til økologisk saueproduksjon på grunn av endrede krav til liggeareal samt tilskudd til 

generasjonsskifte ved oppgradering av eksisterende produksjonsanlegg.   

5. Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon.   

6. Bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum 10 mnd. lagringskapasitet.   

7. Fornying av driftsapparat i svineproduksjonen og omlegging fra bur til frittgående høns i eggproduksjon i 

forbindelse med generasjonsskifte. Det forutsettes at tiltakene ikke medfører økt produksjonsvolum.   

Generelt prioriteres energi- og klimaeffektive løsninger, og økologisk produksjon gitt at det er 

markedsmessig rom for produksjonsøkning.  

Trøndelag er tildelt en bevilgningsramme på 80,21 mill. kr for 2020. 

Nytt i 2020 er at det i tillegg er avsatt en nasjonal ramme til investeringer innen grøntsektoren på 65 mill. kr 

og en nasjonal ramme til investeringer i småskala grøntproduksjon på 9 mill. kr. Alle fylkene har anledning 

til å trekke på disse rammene.   

I tillegg er det for 2020 innført en ordning med ekstra tilskudd for bygg i tre. Ordningen åpner for inntil 20% 

ekstra tilskudd avgrenset til kr 400.000, og gjelder kun nytt bygningsareal i form av nybygg og tilbygg til 

driftsbygninger i jord- og hagebruk. Kriteriet for tretilskuddet er at tre skal være hovedmateriale i både vegg- 

og takkonstruksjoner. Det kan ikke innvilges ekstra tretilskudd til produksjoner/prosjekt som ikke oppnår 

ordinært investeringstilskudd over IBU-ordningen. 

 

 

 

Dyrk Fosen 
Det er mye aktivitet i DYRK Fosen i vinter. Å tenke regionalt og handle lokalt er viktigere 

enn noen gang, både i landbruket og andre sektorer. 

Det er kommet ut et nytt nyhetsbrev fra Dyrk Fosen, dette kan du lese her   

 

REKO -ringen Fosen. 

REKO – ringen Fosen vil også ha utleveringer i Rissa. Første gang 19.mars.  

Gå inn på REKO – ringen Fosen på Facebook hvis du er interessert i å kjøpe eller eventuelt har varer du vil 

selge. 

 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/naringsliv/dyrk-fosen-nyhetsbrev/


 

Tilskudd til SMIL og drenering 2020 
 

Når og hvordan kan du søke? 

Det er nå åpnet for å søke om tilskudd på SMIL og drenering for 2020. Søknaden skal leveres i Agros og 

sendes kommunen digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Alle punktene i skjemaet skal være fylt ut 

før søknaden i sin helhet kan vurderes. Mer om SMIL og drenering kan du lese på Landbruksdirektoratet sin 

hjemmeside eller ta kontakt med landbrukskontoret. 

SMIL 

Nyttige tips for å søke på SMIL, finner du her. Elektronisk søknadsskjemaet finner du her.  

Drenering 

Hva du gjør i søknaden og introduksjonsfilm finner du her. Elektronisk søknadsskjema finner du her.  

 

Hva kan jeg søke på? 

Ordningene og vilkår for drenering er de samme som før for gjeldende ordninger.  

 

En oversikt over du ulike ordningene på SMIL finner du på Indre Fosen kommune sin hjemmeside og i 

linken her. Merk at tilskuddssatsene er redusert fra tidligere år på grunn av større etterspørsel enn 

tilgjengelige midler. Det ble også bestemt i landbruksrådet at det skal innføres ett tak på SMIL-tilskudd. 

Taket er på 300.000,- kroner over tre år per foretak. I spesielle tilfeller kan dette fravikes. Mindre prosjekt 

som utløser SMIL-tilskudd som er lavere enn 20.000,- kroner vil i utgangspunktet ikke blir prioritert, men 

kan få tildelt midler om det er «restbeløp» tilgjengelig. 

 

Søknadsfrister SMIL 

Også i år skal fylkesmannen fordele SMIL-midler tre ganger. 75 % av midlene tildeles kommunene i 

februar. Indre Fosen har i hovedtildelinga fått 850.000,- kroner. Den 10. juni og den 10. september kan 

kommunen søke om ekstra midler. Frister for å søke om SMIL-midler for dere er 1. mai og 15. august. 

Søknader som kommer inn etter fristen, vil i utgangspunktet bli lavere prioritert enn de som kommer inn 

innen fristen. 

 

 

Prøvefiske i Storvatnet august 2019  

Etter pålegg fra fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet prøvefiske i august 2019 

i Storvatnet. Bakgrunnen var et behov for å evaluere effekten av den pålagte ordningen med årlig utsett av 

ørret. Det ble ikke funnet beviselig gunstig effekt verken på fiskekvalitet eller størrelsesstruktur blant ørret- 

røyepopulasjonen i Storvatnet. Derfor anbefales nå egenproduksjon av fisk i nedbørsfeltet fremfor utsetting. 

I den forbindelse er det viktig for grunneiere å følge opp inn- og utløpsbekker/elver mht oppstuving av 

plast/kvist – fiskevandringssperrer der dette finnes, lagring av rundballer i tilstrekkelig avstand, etablering av 

kantsoner og opprydding i spredt avløp der dette måtte finnes slik at gyte- og oppvekstforhold for fisken i 

sidevassdragene blir ivaretatt. 

Hvis det er ønskelig med stor ørret i Storvatnet kan det alternativt utprøves årlig uttynning av populasjonen 

over en periode på 5 år, hvor de minste/middels individene selektivt fiskes ut.  

Rapporten vil publiseres snart på: https://www.ntnu.no/museum/nat-rapport      (NTNU Vitenskapsmuseet 

naturhistorisk rapport 2020-3, av Øystein N. Kielland, Lars Rønning og Aud Sylvi Tellesbø, Fiskebiologiske 

undersøkelser i Storvatnet, Indre Fosen.) 

Kilde: NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport 2020-3 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#nyttige-tips-til-utfylling-av-soeknad-om-smiil--tilskudd
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket/skjema
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#hvordan-soeke-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/skjema
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/naringsliv/jordbruk/tilskuddsordninger/smil-tilskud/
https://www.ntnu.no/museum/nat-rapport


Ny skogpådriver på Fosen 
 

Ask Kirkeby er ansatt i 50% stilling i prosjektet Skogsatsing i Trøndelag. 

 

Eksempler på hva skogpådriveren kan være behjelpelig med: 

• Aktørnøytral veiledning 

• Kartlegge skjøtselsbehov for skogen din 

• Få bistand til å få iverksatt tiltak i skogen din 

• Finne tilskudd som kan være gunstig for deg og din skog 

• Bistand til å søke tilskudd 

• Hjelpe deg å bli kjent med egen skog 

• Innføring i hvordan bruke mottatt ressursoversikt/skogbruksplan 

Obs!: Tjenesten er gratis for alle skogeiere på Fosen 

 

Nytt fra næring og areal  

Hege Hopen Amundal tiltrådte fra 01.02.20 funksjonen som fagleder landbruk. Fagleder har det løpende 

fagansvaret for området. Området landbruk omfatter jordbruk, skogbruk, utmarks- og viltforvaltning. 

Landbruk er en del av virksomhetsområdet Næring og areal som ledes av Tore Solli. Samfunnsplanlegging, 

arealplanlegging, byggesak, kart og oppmåling, miljø og næringsarbeid er andre fagområder som inngår i 

virksomheten. Uavhengig av organisering: terskelen for å ta kontakt med oss på landbruk skal være lav – 

avtal gjerne tidspunkt for et møte så er vi tilgjengelige når du kommer! 

 

 
 

 

Infokveld for nye/kommende brukere i Indre Fosen. 

 
Nortura arrangerer i samarbeid med landbrukskontoret i Indre Fosen og Dyrk Fosen infokveld for nye og 

kommende gårdbrukere onsdag 4.mars i Vanvikan. Det vil bli en kort gjennomgang av hvordan man søker 

på produksjonstilskudd, samt kort info om andre ordninger landbrukskontoret tar hånd om. I tillegg kommer 

Lars Morten Rosmo fra Nortura og holder et innlegg. Det blir også litt info fra Norsk landbruksrådgivning 

og avløserlagene i Rissa og Leksvik. Ønsker dere mere detaljert info om kvelden er det bare å sende Hege H. 

Amundal en epost. (Hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no)  

 

 

https://www.indrefosen.kommune.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=3042&lang=1&MId1=47
https://www.indrefosen.kommune.no/Kalender/CalendarEvent.aspx?Id=3042&lang=1&MId1=47
mailto:Hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteinvitasjon 
12.03.2020 10:00 

Indre Fosen - Fremtidens landbruk og nytt fra NiT 
NiT er i ferd med å etablere en egen avdeling i Indre Fosen. Landbruk er en viktig næring i Indre Fosen. I 

samarbeid med Stadsbygd Sparebank, setter vi fokus på endringene som påvirker landbruket fremover. Vi vil 

også presentere ny daglig leder NiT Indre Fosen og si litt om næringsforeningen. Velkommen til en konferanse 

med fokus på bærekraft og nye løsninger!  

 

https://www.nitr.no/no/moter/a383ea93-5b73-478f-1c1c-5e398e9e7fd0?contactid=5ac61883-98c9-8ba0-61ce-

5d516332fe0e    

 

Samarbeidspartnere: 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

https://www.nitr.no/no/moter/a383ea93-5b73-478f-1c1c-5e398e9e7fd0


 

  

 

 

Vennlig hilsen oss på Landbrukskontoret 

 

  

 

Viktige datoer vår 2020 

 
Infokveld for nye/kommende brukere                                                            4. mars 

 

Bondelaget arrangerer møte i Skaugdalen,  

rovviltforvaltning og erstatningsordning         9. mars 

 

Landbrukskonferanse, Kystens arv                                                               12. mars  

       

Felles fagtur, videreutvikling av sauenæringa,  

lønnsom ammekuproduksjon.                                                                13.-14. mars 
 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2020      15. mars 

 

Dyrking av grønnsaker og bær, Fosen vgs                                     oppstart 17.mars 

 

Søknadsfrist SMIL               1. mai 

    

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/


Bemanning og arbeidsoppgaver på næringsavdelinga. 

De økonomiske rammene for enheten er bestemmende for hvor offensiv vi kan være i forhold til 

utviklingsoppgaver ut over de lovpålagte. Vurdering av dette gjøres fortløpende fra sak til sak ved 

henvendelser. Per i dag er hovedansvarsområde som følger: 

 

Asgeir (mob. 977 77 890, Asgeir.Hektoen@indrefosen.kommune.no, Leksvik) 

- Viltforvaltning 

Aud (mob. 918 85 560, Aud.Dagmar.Ramdal@indrefosen.kommune.no, Leksvik mandag, tirsdag + torsdag, 

Rissa ved behov) 

- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

- Regionale miljøprogram (RMP)  

- Saker angående trua naturtyper (slåttemark og slåttemyr) 

- Landbruksplan 

- Jordleieavtaler 

Hege (mob. 913 98 595, Hege.Hopen.Amundal@indrefosen.kommune.no , Rissa – Leksvik ved behov.) 

- Produksjonstilskudd  

- Bygdeutviklings- og lånesaker, tradisjonell landbruk og tilleggsnæringer (Innovasjon Norge) 

- Sykdomsavløsning m.m.  

- Beitebruk og rovdyrsaker– investering i beiteområder, beitebruksplan m.m.  

- Landbruksrådet, sekretær 

Heidi (mob .952 87918, Heidi.ersoybakk@indrefosen.kommune.no , Rissa) 

     -   Produksjonstilskudd 

     -   Regionale miljøprogram (RMP) 

Liv (mob. 917 01 141,Liv.Heide@indrefosen.kommune.no, Rissa – Leksvik ved behov) 

- Nydyrkingssøknader 

- Oppfølging forurensing/miljøsaker på jordbruk (Leksvik og Rissa) 

- Miljøsaker 

- Drenering 

Marit (mob. 452 19 160 Marit.Kvarmesbakk@indrefosen.kommune.no , Leksvik). 

- Tidligpensjon 

- Planteautorisasjonsordning 

Nils Alvin (mob. 916 50 559 Nils.Alvin.Hindrum@indrefosen.kommune.no, Leksvik mandag + fredag 

formiddag, Rissa onsdager). 

- Særlovsaker på jordlov og konsesjon 

- Egenerklæring konsesjonsfrihet  

Odd Marvin (mob. 414 08 157, Odd.Marvin.Askjemshalten@indrefosen.kommune.no , Rissa – Leksvik ved 

behov.) 

- Oppmåling og klassifisering av jordbruksareal (AR5) 

- Avlingssviktsaker 

- Floghavre 

- Spredning av husdyrgjødsel/utsatt frist 

Torbjørn (mob. 93870094, Torbjoern.dahle@indrefosen.kommune.no, 40 % stilling.) 

       -  Næringskonsulent 

Tore (mob. 995 86 057, Tore.Solli@indrefosen.kommune.no, Rissa) 

- Leder for areal og næring 

Simon (mob. 994 79 767, Simon.Larsen@indrefosen.kommune.no,) 

- Skogansvarlig 

- Motorferdsel i utmark 

Ask (mob. 90713396, Lensafosen@gmail.com)  

- Lensaprosjektet 

- Skogpådriver 

 

 

 
 

Vi er alle tidvis på befaringer, møter o.l., så ta gjerne kontakt på mobil eller e-post på forhånd for en avtale slik at 

man hindrer bomtur. 
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