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Produksjonstilskudd
Del 2 av søknaden om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 1.oktober 2020, som er
telledato. Søknadsfristen er 15. oktober. Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si
frem til og med 29.okt, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er
overskredet.
Søknader som er levert innen søknadsfristen kan endres innen 29.okt for del 2 uten reduksjon i tilskuddet.
I denne søknadsomgangen kan både foretak som driver med husdyrproduksjon og foretak med
planteproduksjon søke om tilskudd.
Anbefaler at dere søker i god tid før søknadsfristen, ta kontakt med landbrukskontoret hvis du trenger
hjelp! Er du usikker på noe, er det viktig at du tar kontakt med oss før søknadsfristen. Vi kan hjelpe dere slik
at søknaden blir mest mulig riktig, og vi slipper å måtte ta ei vurdering av trekk i etterkant. Ta kontakt med
Marit Kvarmesbakk (mob. 452 19 160) i Leksvik eller Heidi Kjeldsli Ersøybakk (mob. 952 87 918), MayBritt Langmo (957 88 558) eller Hege H. Amundal (mob. 913 98 595) i Rissa. Ta gjerne kontakt for å avtale
tid, så slipper dere bomtur.

Informasjon om aktuell søknadsomgang finner du på https://www.landbruksdirektoratet.no/no/. Her ligger
Direktelink til søknadsskjema. Anbefaler at alle leser igjennom Veileder til søknad om produksjonstilskudd
og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

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 hun har kalvet skal hun føres opp under øvrige storfe.
Vi ser at det gjøres en god del feil her. Viktig å sjekke opp dette før du
søker slik at du unngår avkortning i tilskuddet grunnet feilopplysninger.

Areal
Søknaden er forhåndsutfylt med de landbrukseiendommene du
førte opp i produksjonstilskuddsøknaden din i fjor. Men du må
fordele arealet som du disponerer i kategoriene fulldyrket jord,
overflatedyrket jord og innmarksbeite. Er du usikker på hvor mye
areal som skal i de ulike kategoriene, sjekk det ut på gårdskart. I
seksjonen «Areal-eiendommer» føres de arealene som er ute av
drift på samme måte som andre arealer. Det vil si at du fordeler
arealene som er ute av drift på markslag (fulldyrket,
overflatedyrket eller innmarksbeite) på den landbrukseiendommen
der arealene ligger. I seksjonen «Areal – vekster», skal arealer ute
av drift føres i kode 292 – «fulldyrket og/eller overflatedyrket
areal ute av drift» eller i kode 293 – «innmarksbeite ute av drift».
Avløsertilskudd
Tilskuddsgrunnlaget blir som hovedregel beregnet ut fra gjennomsnittet av antall dyr du hadde på telledato
1. mars og telledato 1. oktober. Hvis du ønsker et anslag på ditt maksimale tilskuddsgrunnlag for
søknadsåret, ut ifra antall dyr du regner med å ha på de to telledatoene, kan du bruke «Regneark for
beregning av maksimalt tilskudd til avløsning ved ferie og fritid».
I søknaden skal du krysse av for om du ønsker å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Hvis du
krysser av for at du ønsker å søke, må du oppgi hvor mye du har hatt i utgifter fram til søknadsfristen 15.
oktober. Hvis du har hatt flere utgifter etter 15. oktober, kan du etterregistrere dette i søknaden fram til 10.
januar 2021.
Hvis du ikke har hatt utgifter før 15.oktober, men regner med å få det, må du krysse av for at du ønsker å
søke om tilskudd til avløsning ved ferie, og skrive at du har hatt 0 kr i utgifter. Deretter kan du etterregistrere
utgifter når du har hatt dem, men senest 10. januar.
NB! Dersom det har vært eierskifte på gården mellom mars og oktober i 2020, så har forrige eier mulighet
til å søke om avløsertilskudd nå i oktoberomgangen. Da skal man kun føre opp avløserutgiftene i gammel
eiers søknad.

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2020
Søknadsskjemaet åpnet 15.september
Søknadsfrister: 15. oktober for miljøtilskuddene og
15. november for tilskudd til drift av beitelag (organisert beitebruk).
Fylkesmannen i Trøndelag har et regionalt miljøprogram (RMP) med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd
for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut ifra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt
fylke. Formålet med miljøtilskudd til jordbruket er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap,
biologisk mangfold, kulturmiljøer og øke tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Det er også et mål å
redusere bruk av plantevernmidler og å redusere utslipp til luft og avrenning til vann.

Hvordan søke?
For å søke digitalt må du logge deg inn på Altinn, eller gå inn på hjemmesida til Landbruksdirektoratet og
finne «søk om regionalt miljøtilskudd» under kolonnen «elektroniske tjenester». Link til søknadsskjema
Regionalt miljøtilskudd 2020.
Dersom du vil søke på papir så fås søknadsskjema på landbrukskontoret i Leksvik og Rissa, eller du kan
skrive det ut fra Fylkesmannens hjemmeside. Papirsøknader med kartvedlegg skal sendes kommunen.
Det er mulig å søke RMP i inntil 14 dager etter søknadsfristen, men da med trekk i berettiga tilskudd på
1000 kr per dag for seint levert søknad.

Viktig om inntegning i kart RMP
I år er funksjonen for å importere tiltak fra tidligere år på plass igjen. Dersom du har endringer i tiltak eller
nye tiltak som skal tegnes inn, anbefaler vi deg å være ute i god tid. Spør om hjelp dersom du føler deg
usikker på hvilken ordning du skal søke på eller på selve inntegninga! Vi hjelper gjerne så det blir riktig:)
NB! De vanligste ordningene det søkes feil på er beiteordningene:
- §11 Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer. Dette er den mest omsøkte beiteordningen og den de fleste
av dere som beiter ugjødsla, gammel kulturmark kan søke på. Her vet vi at det er mange arealer i
tidligere Rissa kommune som kan søkes på! NB Arealene kan være både fulldyrka, overflatedyrka og
innmarksbeite.
- §6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark. Gjelder setervoller med seterbebyggelse, spor
etter seterbebyggelse eller der det er dokumentert at det har vært tidligere seterdrift (f.eks. er omtalt i
bøker om seterbebyggelse). Ordningen gjelder også øyer og holmer/veiløse områder.
- §12 Skjøtsel av trua naturtyper. Omfatter beiting av naturbeitemark og hagemark og må ha verdien
svært viktig (A-verdi) eller viktig (B-verdi) i Naturbase. Har den ikke denne verdien skal det søkes
under §11.
Viktig om setertofter – RMP
Beiting på setertofter kan søkes på både under § 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap og § 11 Skjøtsel
av biologisk verdifulle arealer! Dette forutsetter selvsagt at vilkårene for de to ordningene er oppfylt. Er
dette uklart eller du er usikker på om du kan søke på ordningene, så kontakt landbrukskontoret.
Tidlig spredning av husdyrgjødsel
Har du spredd all husdyrgjødsel som foretaket ditt bruker før 10. august?
Da kan du søke om tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren
og/eller i vekstsesongen.
Ellers verdt å huske på
For å målrette «forurensingsordningene» så er fylket delt inn i «prioriterte
områder» og «andre områder» utfra vannkvaliteten i de ulike vassdragene.
Store deler av Stadsbygd, Rissa og Fevåg er prioriterte områder. Kart med
oversikt over prioriterte områder i tilskuddsordningene for ingen/utsatt
jordarbeiding finner du på hjemmesida til fylkesmannen. «Prioriterte områder» vil kunne få andre og høyere
tilskudd enn i «andre områder».
Mer informasjon
Mer informasjon om miljøtilskuddene finner du på veileder regionale miljøtilskudd. Forskrift og detaljerte
retningslinjer for miljøtilskuddene i Trøndelag finnes også på fylkesmannens hjemmeside under Regionalt
miljøtilskudd.
Leksvik bygdeallmenning
Nye søkere på Leksvik bygdeallmenning, må fjerne kartrestriksjonene ved inntegning av tiltak i RMP-kart.
Dette trenger ikke være så lett, så spør gjerne om hjelp dersom du har endra eller nye tiltak på Leksvik
bygdeallmenning.
Er du usikker på noe i søknaden så vær ute i god tid og spør om hjelp!
Du kan også notere i merknadsfeltet dersom du er usikker på noe og om det du har gjort er riktig!!
Både Aud, Heidi, Hege og May Britt kan være behjelpelige med RMP-søknadene☺ Vi anbefaler å gjøre
avtale for besøk; slik unngås bomtur.

Har du planer om å kvitte deg med metall og skrapjern på gården før vinteren?
Larsen Transport kan hente vederlagsfritt alle typer metaller av litt kvanta på bruket.
De har kran med klip slik at skrapet bare kan legges i en haug.
Ring tlf. 958 30280 for bestilling av henting.

Landbruksplast
Det ble sendt ut info om landbruksplast i egen e-post tidlig i
september.
Rissa Bondelag i samarbeid med Trøndelag bondelag har gjennom
lengre tid jobba for å få en løsning. Etter et telefonmøte mellom
Mads Enebakk, leder i Rissa Bondelag Eivind Myklebust og Petter
H. Kimo fra Trøndelag Bondelag, har vi utarbeidet følgende tilbud
som et akuttiltak for å avhjelpe situasjonen med opphoping av
landbruksplast på gårdene.
Alternativ 1 – levering på deponi i Husbysjøen
Enebakk Bioprodukter tar imot landbruksplast i sitt mellomlager i
Husbysjøen første mandag i måneden mellom kl. 09.00-16.00 etter
forhåndsavtale på telefon 913 88 480. Bonden står fritt om han/hun
velger å kjøre selv eller leier en annen transportør. Det er viktig at plasten er sortert og rein ved levering.
Tilgriset plast blir avvist og må leveres som restavfall på bondens regning.
Alternativ 2 – henting på gården
Enebakk Bioprodukter henter landbruksplast på gården etter avtale bestilt pr telefon. Prisen som settes for
dette er 1200,-kr pr stopp + 50,- kr m3 .
Eks. en gård med forbruk på ca 800 rundballer i året, vil komme ut med en kostnad på ca. 3000 kr + mva for
å levere årsforbruket sitt av landbruksplast.
For begge alternativer gjelder at gårdbruker skal ha kvittering for levert landbruksplast med tanke på KSL. I
følge KSL plikter gårdbruker å håndtere returplast forsvarlig. Vi minner om at det er forbudt å brenne plast
eller grave den ned.

Dreneringstilskudd
Minner om at det er mulig å søke om dreneringstilskudd utover høsten.
Satsene er kr 2.000,- per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving av myr, og kr 30,- per
løpemeter begrenset oppad til kr 2.000,- per dekar for usystematisk grøfting.
De som søker må bruke elektronisk søknadsskjema. Kommunen kan bistå med
det tekniske i forhold til søknadsskjema, men vi har ikke mulighet for å
planlegge selve grøftingen. Det må dere eventuelt få noen eksterne aktører til å
gjøre, feks NLR. Fra 2016 ble det også stilt krav om at søknaden inneholder
kostnadsoverslag. Det stilles nå krav om at søkeren sender inn detaljert kart som
viser faktisk plassering av grøfter og andre dreneringstiltak før utbetaling av
tilskuddet. Det er lurt å dokumentere underveis, og ta bilder. Dette gjør det lettere
å dokumenter i ettertid. Anmodning om utbetaling av tilskudd må du fylle ut på eget skjema og regnskap må
legges ved. Elektronisk skjema og papirversjon her
Det er fremdeles tilskudd igjen for 2020, så send gjerne inn søknader om drenering!

Avlingssvikt forårsaket av klima
Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe som skyldes
værforhold kan gi rett til erstatning. For å ha rett til erstatning må årsakssammenheng mellom skaden,
klimatiske forhold og avlingssvikt kunne dokumenteres. Det er foretaket som har selvstendige ansvar for
dokumentasjon av klimaskaden. Dokumentasjonen skal
bekrefte skaden, hvordan skaden er oppstått, skadeomfang og
hvordan dette har ført til redusert avling. Bilder kan gi en god
tilleggsinformasjon.
Det er viktig at skadeårsak beskrives så utfyllende som mulig.
Punkter som kan være aktuelle å ta med:
* Sen vår, med snø
* Areal som er ekstra utsatt for tørke
* Tørke pga. høy temperatur og vind, lite nedbør
* Innleid entreprenør til høsting – litt for sen slått
I tillegg må antall dyr på beite og antall dager på beite
dokumenteres.
Dersom tørrstoffprosenten i fôret er høy, skal rundballene regnes som høyensilasje.
Fôrprøve kan bli påkrevd.
Søknad og mer informasjon finner du på landbruksdirektoratets hjemmesider
Søknadsfristen er 31. oktober.
Har du spørsmål? Ta kontakt med landbrukskontoret v/Aud (mob. 918 85 560), Hege (mob. 913 98 595)
eller Heidi (mob. 952 87 918).

Landbruksplan
Landbruksplanen er nå vedtatt i kommunestyret, og dere kan finne den på kommunenes hjemmesider .

KSL
KSL ble 7.juli i år oppdatert med ny design og ny innlogging. Ny egenrevisjonsløsning legger opp til bedre
sikkerhet ved bruk av personlige brukere. Du må verifisere deg med BankID for å opprette en slik personlig
bruker. Instruksjoner for innlogging finner du her: https://ksl.matmerk.no/no/ksl-hjelp/kslhjelp/innlogging/innlogging-paa-1-2-3
Den største forskjellen i år er at du har mulighet for å laste opp all dokumentasjon fra KSL- permen og ha
ditt eget dokumentarkiv. Dette blir litt mere jobb første gangen, men det vil lette framtidige egenrevisjoner.
De som ikke ønsker å laste opp dokumentasjon, kan bare skrive inn svar i en egen svarrute under spørsmålet
om hvor dokumentasjonen finnes, for eksempel: Står i KSL permen.
Link til opplæring og tips for egenrevisjon finner du her: https://ksl.matmerk.no/no/ksl-hjelp/kslhjelp/opplaering-og-tips/opplaering-og-tips
Du kan også tildele roller til andre personer som er knyttet til drifta
i å bidra i forhold til KSL- oppfølgingen.
I løpet av høsten vil også sjekklistene bli mer spesifikt knyttet til
den produksjonen du selv har oppgitt eller som ligger inne via
varemottaker.
Ved behov for hjelp er det bare å kontakte Matmerk, de hjelper deg
gjerne! Kontaktinfo Matmerk, telefon: 24 14 83 00
E-post: ksl@matmerk.no

Landbrukstellingen 2020.
I løpet av høsten 2020 vil Statistisk sentralbyrå gjennomføre en ny landbrukstelling i Norge. Tellingene har
foregått med ti års mellomrom siden 1907. Det forventes at resultatene fra tellingen publiseres i løpet av
mars 2021 på https://www.ssb.no/
De fullstendige landbrukstellingene gir Statistisk sentralbyrå mulighet til å publisere statistikk på
kommunenivå. Tellingene er viktige for å kunne si noe om situasjonen for landbruket i dag, og de viser
utviklingen over tid.
Tellingen skal blant annet gi svar på utviklingen innenfor:
• antall gårdsbruk (jordbruksbedrifter)
• jordbruksareal og arealbruk
• antall og type husdyr
• arbeidsinnsats fordelt på blant annet innehaver, familiemedlemmer og ansatte
• tilleggsnæringer som er knyttet til jordbruksbedriftene
• kjønnsfordeling både for innehavere og øvrige som arbeider i landbruket
Tall for jordbruksareal og husdyr blir hentet fra søknad om produksjonstilskudd del 2.
Informasjonen vil bli samlet inn på et spørreskjema gjennom Altinn. Omtrent 60 prosent av
jordbruksbedriftene vil motta skjema i løpet av september. De øvrige jordbruksbedriftene vil motta skjema i
månedsskiftet oktober/november. Alle har plikt til å svare på undersøkelsen, hvis opplysningene ikke blir
sendt innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Bemanning på landbrukskontoret.
Nils Alvin Hindrum er fortsatt sykmeldt. Hege tar over hans oppgaver inntil videre.
Vi er så heldige å fått med oss May Britt Langmo på laget. Hun begynner i 100 prosent stilling 1.oktober.
Hun kommer til å jobbe med utbyggingssaker samt hjelpe til med lovsaker, produksjonstilskudd, RMP m.m.
May Britt kommer fra jobben som rådgiver i Tine. Asgeir Hektoen tar en stund fremover saksbehandling på
søknader om motorferdsel.

Etterlyser jordprøvebor.
Kommunen savner en del av jordprøveborene sine. Hvis du kommer
på at du har et stående som du har glemt å levere så kom innom
servicetorget med det så fort som mulig!

Foto: Julie Wiik, NLR Viken

Jordsmonnskartlegging i Indre Fosen kommune
Nibio gjennomfører jordsmonnskartlegging i perioden 7.september til 16.
oktober. Det er kun jordbrukseiendommer som blir kartlagt.
Formålet med jordsmonnskartlegginga er først og fremst å skaffe kunnskap
og oversikt over utbredelsene av jordtypene i landbruksområdene. Man får
blant annet fram informasjon om jordressursen på jordbruksarealet,
driftstekninske begrensninger for jordbruksproduksjon, dreneringsforhold og
tørkeutsatthet. Mer info på kommunens hjemmeside.

Viktige datoer
Søknadsfrist RMP
Søknadsfrist produksjonstilskudd del 2
Søknadsfrist avlingssvikt
Søknadsfrist organisert beitebruk
Søknadsfrist dreneringstilskudd
Søknadsfrist mentorordningen

15. oktober
15. oktober
31. oktober
15. november
15. november
1. desember

Oversikt over når vi kan hjelpe dere!
Regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd.

Dato
Torsdag 1. oktober
Fredag 2. oktober
Mandag 5. oktober
Tirsdag 6. oktober
Onsdag 7. oktober
Torsdag 8. oktober
Fredag 9. oktober
Mandag 12. oktober
Tirsdag 13. oktober
Onsdag 14. oktober
Torsdag 15. oktober

Aud
Leksvik
Leksvik
Rissa
Leksvik

Marit
Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik

Leksvik
Leksvik

Leksvik
Leksvik
Leksvik
Leksvik

Leksvik

Leksvik

Heidi
Rissa
Rissa
Rissa

Hege
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Leksvik

Rissa
Rissa
Rissa
Rissa

Rissa
Rissa
Leksvik
Rissa

May
Britt
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa
Rissa

Mentorordning i Landbruket
Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren
kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Mentor får en økonomisk
godtgjørelse for å ta på seg veiledningsrollen. Fristen for å søke opptak til mentorordninga er 1.
desember. Søknadsportalen er nå åpen. Mere info om mentorordningen. Søknadsskjema ligger
her. Her kan du melde deg som mentor.

Servicetorget er åpent alle dager mellom klokka 10.00-14.00.
Grunnet fortsatt koronarestriksjoner må man ha en avtale for å treffe oss.

Hilsen oss på landbrukskontoret!

