
 

 

for Indre Fosen 
 

 Februar 2021                              
 

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 
• tilskudd for grovfôrareal  

 
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. 
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 her. 
 

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. 
Dette 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. 

 
Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket leveres elektronisk og  
her kommer du rett til søknadsskjemaet i Altinn.  
 
Informasjon og veiledningshefte finner du her: 

Vær ut i god tid med avtale dersom dere trenger hjelp, så vi kan ta nødvendige smittevernhensyn. 

Ta kontakt med Marit Kvarmesbakk på 452 19 160, Heidi I. Kjeldsli Ersøybakk på 952 87 918 eller 

Hege H. Amundal på 913 98 595 for spørsmål/hjelp. 

Vi er tilgjengelige på kontoret disse dagene: 

Hege: Onsdag 3/3, fredag 5/3, fredag 12/3 (før kl 11:00) og mandag 15/3 (alle dager i Rissa) 

Marit: Tilgjengelig alle arbeidsdager i perioden 1-15.mars (alle dager i Leksvik) 

Heidi: man 1/3, tirs 2/3, tors 4/3, man 8/3, tirs 9/3, tors 11/3 og man 15/3 (alle dager i Rissa) 

 

Ny kommunedirektør 

Vi ønsker velkommen til ny kommunedirektør Kjetil Mjøsund som begynner nå 1. mars!  

Mer informasjon finner du på kommunens hjemmeside: Ny kommunedirektør i Indre Fosen kommune 

Kurs Norsk Landbruksrådgivning 
Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag tilbyr kurs i praktisk HMS-arbeid, varme arbeider, 
autorisasjonskurs plantevern, autorisasjonskurs gnagermidler m.m. Les mer om kursene på 
hjemmesidene til Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag 

 

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) 

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
https://www.indrefosen.kommune.no/nyheter/ny-kommunedirektor-i-indre-fosen-kommune.11767.aspx
https://trondelag.nlr.no/kurs/
https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/ib5a109b5-b73f-402a-8b6c-712d6c9ceede/standardavtale-om-leie-av-jord.pdf


Kantvegetasjon 

Kantvegetasjon langs vann og vassdrag - hva er det?  

Med kantvegetasjon menes her det naturlige og viltvoksende 

plantelivet langs vannkanten av ferskvann. Kantvegetasjon 

bidrar godt til å sikre bredden mot utrasing, binder partikler 

og forurensning før det når vannet, og det er viktig 

leveområde for planter og dyr. 

Minimumskrav i PT-forskrift og nydyrkingsforskrift. 

PT– forskrift §4: Landbruksarealer der det søkes produksjonstilskudd skal ha en naturlig kantsone på minst 

2 meter mot alt vann. 2-metersonen gjelder fra normalvannføring og horisontalt inn på marka.  

Nydyrkingsforskriften §6: Ved nydyrking skal det settes igjen en kantsone på minst 6 meter i vassdrag med 

årssikker vannføring. I vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. 

Kommunen kan i enkelte tilfeller sette strengere krav til kantsone. 

Hvilken type skjøtsel kan man drive i en kantsone?  

Skjøtsel i kantsonen er tillatt, men må ikke skade kantsonenes økologiske funksjon.  

• Sprøyting: I utgangspunktet er det ikke tillatt å sprøyte etter §18 i forskrift om bruk av 

plantevernmiddel. §18 ledd 7 åpner opp for sprøyting som et ledd i skjøtsel i kulturlandskapet, men 

man må søke kommunen om tillatelse. 

 • Slått og beite: Det er tillatt å beite i kantvegetasjonen. Dersom dette gir fare for tråkkskader som 

fører til forurensing bør det vurderes om dyr skal gjerdes ute fra selve vannresipienten i de mest 

sårbare områdene. Hard beiting av kantvegetasjon vil ødelegge renseeffekten. Dersom 

kantvegetasjonen ligger ved en drikkevannskilde kan det være egne bestemmelser mhp beiting og 

jordbruksaktivitet i nedslagsfeltet. Bestemmelsene gis av Mattilsynet, og er hjemlet i 

drikkevannsforskriften § 4—Bestemmelser om forbud mot forurensning av vannforsyningssystem.  

• Jordbearbeiding: Kantsonen skal ikke jordbearbeides - dette gjelder i 2-metersbeltet, eller større 

dersom det er satt strengere krav til kantsone for gjeldende område (jfr. Nydyrking eller 

kommunens/Fylkesmannens egne vedtak om kantvegetasjonssone).  

• Hogst: Kantsonen skal skjøttes og hogst kan gjennomføres. Kantskogen kan ikke fjernes i sin 

helhet, da det kan forringe leveområdet for planter og 

dyr. Likevel kan det i enkelte sammenhenger ved 

opprensking og utbedring av vannstrengen være behov 

for å fjerne deler av kantvegetasjonen, men må erstattes 

med ny tilvekst.  

• Steinsetting: I erosjonsutsatte områder, hvor vannet 

graver mye fra kantene kan steinsetting være et bra 

tiltak. Dette kan man også søke SMIL-midler til. Det er 

viktig at steinsettingen ikke kommer i konflikt med den 

økologiske funksjonen til kantvegetasjonene. Et viktig 

tiltak for å avbøte inngrepet kan være å legge et 

vegetasjonsdekke oppå steinsettingen. 

 

 

RMP 
I 2020 søkte 168 foretak om tilskudd gjennom regionalt miljøprogram. 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. 



Drenering 
Nå starter vi straks saksbehandlinga på drenering, den vil gå litt i rykk og 
napp avhengig av arbeidsmengden på andre områder. Vi anbefaler at de 
som har planer om å søke gjør dette så fort som mulig, slik at dere får 
behandlet søknaden før dere planlegger å gjennomføre.  
 

 

 
SMIL 

I 2020 bevilget kommunen 1.465.647,- kroner i støtte til 25 saker. Av dette 
var 1.174.105,- kroner tildelt fra fylket og 291.542,- kroner inndratte midler. 
I 2021 har kommunen fått tildelt 950.000,- kroner til SMIL-saker ved 
hovedtildelinga. Det er mulig å søke om tilleggsramme to ganger senere i år. Landbruksrådet har 
behandlet tiltaksstrategier og prioritert mellom ordningene. 

 

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) 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 

• 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 insekt. 

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

• 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 med makssatser er:  

• Hydrotekniske tiltak – inntil 60 % 
• Gammel kulturmark – inntil 50 % 
• Bekjempelse av fremmede arter – inntil 70 % 
• Kulturminner/-miljøer – inntil 40 % 
• Verneverdige bygninger – inntil 40 % 
• Tilgjengelighet/opplevelseskvalitet - inntil 50 % 

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

For mer informasjon, se kommunens hjemmeside: 

Link til elektronisk søknadsskjema: 
 

Søknadsfrister er 1. mai og 15. august.  
Hydrotekniske tiltak har høyest prioritet, deretter tiltak som har positiv effekt for pollinerende 
innsekter som f.eks. restaurering av gammel kulturmark. 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. 

 
 

https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/naringsliv/jordbruk/tilskuddsordninger/smil-tilskud/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil


Fremdrift innsamling av landbruksplast 
Innsamling av plast starter opp igjen etter påske, når føret tillater det. Enebakk har for øyeblikket 
fokus på rundballetransport. 

Det er fortsatt mulig å levere på deponi i Husbysjøen, for de som ønsker det.  

Her er informasjon om alternativene: 

 

NB! All landbruksplast er næringsavfall og skal leveres til godkjent mottak. Brenning eller 
nedgraving medfører brudd på både forurensingsloven og forskriftene om produksjonstilskudd og 
regionalt miljøprogram. Dersom noen tas for brenning eller nedgraving av landbruksplast vil dette 
få økonomiske konsekvenser. 
 
FELLESKJØPET HAR GRATIS INNSAMLING AV KOMPRIMERT RUNDBALLEPLAST I 2021 
Dette er en videreføring av et pilotprosjekt, så Felleskjøpet har ikke kapasitet til å ta imot all 
landbruksplast. De vil i første omgang kun samle inn rundballeplast som er presset ved hjelp av en 
emballasjepresse. Felleskjøpets transportører samler inn denne plasten når de likevel er i området 
for å levere gjødsel eller andre driftsmidler. 
 

Krav til deg som leverer plasten: 

• Plasten skal være presset i firkantballer ved hjelp av en emballasjepresse. 
• Plasten skal være risteren – plasten må ristes et par ganger før du legger den inn i pressa 

• Plasten skal kun være rundballeplast. 

• Den skal ligge lett tilgjengelig for lasting – i nærhet av losseplass gjødsel. 

• Lagres på paller eller annet underlag, slik at plasten kommer opp fra bakken. 

• Dekkes over for å unngå unødvendig vann. 

• Bonde må ha traktor eller minilaster med rundballeklype, og laste plasten på bil 
selv. 

 

Skjema for bestilling av henting er under utvikling. Følg med i min gård. 
 
Landbruksplanen 
Landbruksplanen var i fjor høst til politisk behandling og ble vedtatt av kommunestyret vårt. Den 
ligger ute på hjemmesiden til kommunen. Landbruksrådet har prioritert hvilke tiltak vi skal jobbe 
med nå i første omgang. Vi er i gang med ett titall av punktene i tiltaksplanen deriblant er det sendt 
søknader om midler til tiltak for rekruttering og kompetanseheving, kartlegging og markdag rundt 
trua naturtyper og informasjonsmøter om RMP, SMIL og drenering. Vi er med i et prosjekt for økt 
satsing på fruktdyrking på Fosen. Det arbeides med å få tak i eksterne midler for å få fart på 
prosessen med ny beitebruksplan. Det arbeides med kommunale retningslinjer for lovforvaltning. 
Kommunen arbeider med å få flest mulig aktuelle med i “Velg melk”-prosjektet i Trøndelag. Vi har 
begrenset med ressurser bl.a. på grunn av den ekstra arbeidsmengden rundt 

avlingssviktsøknadene i kommunen i høst/vinter, men vi prøver nå så godt vi kan😊 

https://identity.felleskjopet.no/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3DApp.MinSide%26state%3DaG5WdFlqdkVxUGdXVy1PVEVyUXhIazNnOXpCYn5SOFJsandKRF9Qbnljc2RL;%25252F%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmg.felleskjopet.no%26scope%3Doffline_access%2520openid%2520profile%2520email%2520phone%2520fkactiverole%2520fkroles%2520Api.Silo.ReadWrite%2520Api.BulkOrder.ReadWrite%2520Api.Notification.ReadWrite%2520Api.Customer.ReadWrite%2520Api.GrainDeliveryBooking.ReadWrite%2520Api.GrainFacilityOperations.ReadWrite%2520fodderservice%2520bokamobileapi%26code_challenge%3DsG2muLMAtuFaQZtUp0Dnlyt-NkZK2PqZQ6-jHwkTBBM%26code_challenge_method%3DS256%26nonce%3DaG5WdFlqdkVxUGdXVy1PVEVyUXhIazNnOXpCYn5SOFJsandKRF9Qbnljc2RL


Infomøter om klimakalkulator på WEB i mars. 

Bondelaget, TINE og NLR skal i samarbeid arrangere webinarer om bruk av 

klimakalkulator for gårdbrukere i løpet av mars. Det vil bli tre stk. som 

omhandler melkebruk og to på korn/gris. Invitasjon med link til påmelding blir 

sendt ut på epost når vi får det fra NLR, TINE og Bondelaget. 

 

Innovasjon Norge 
Melding fra Innovasjon Norge Trøndelag om regionale prioriteringer for 2021 
Tradisjonelt landbruk prioriteres slik: 
1. Melkeproduksjon med fokus på små og mellomstore bruk, og spesielt overgang fra bås til 

løsdriftsfjøs 

2. Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og grønt. 

3. Storfekjøtt- og saueproduksjon med fokus på gårder og områder som ikke er egnet for 

kornproduksjon. 

4. Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon. 

 Generelt prioriteres klimaeffektive, miljøvennlig og dyrevelferdsmessige løsninger, og økologisk 

produksjon gitt at det er markedsmessig rom for produksjonsøkning. 

Ta kontakt med landbrukskontoret om du/dere har planer om å søke så hjelper vi dere videre i 

prosessen. Erfaringen så langt i år er at saksbehandlingen hos IN går raskt, og vi antar derfor at 

potten for 2021 er oppbrukt innen kort tid. 

 

Mattilsynet. 

Mattilsynet vil i 2021 ha fokus på tilsyn i småfebesetninger, og at småfeprodusentene oppfyller de 

kravene som gjelder for flytting av småfe. Reglene for flytting av småfe skal hindre smitte av 

alvorlige smittsomme sykdommer hos småfe. 

Alle bør være forberedt på tilsyn. Opptil 10 % av alle småfebesetninger i Norge skal kontrolleres.  

Mattilsynet kan komme på uvarslet tilsyn under lamminga fordi de da forventer at det er folk 

tilstede på bruket. 

Les mer på Mattilsynets sine sider her. 

 

Mattilsynet skal også i løpet av 2021 gjennomføre en tilsynskampanje der 600 norske 

svineprodusenter i hele Norge skal besøkes. Besetningene som inspiseres er tilfeldig valgt ut av 

Veterinærinstituttet. Formålet er å gi et bilde av hvordan den generelle tilstanden er i norsk 

svineproduksjon. Dyrevelferd vil være et viktig fokusområde ved tilsynskampanjen Mattilsynet vil 

blant annet se på bruk av redebyggingsmateriale, rote- og aktivitetsmateriale, strø, håndtering av 

syke og skadde dyr, bruk av sykebinger, avliving etc. 

 

Kvikkleire i Indre Fosen 

I jula 2020 skjedde et kvikkleireskred på Gjerdrum som kostet flere mennesker livet og førte til 

store materielle ødeleggelser. Raset i Gjerdrum har ført til utrygghet blant innbyggere i Indre Fosen 

bl.a. fordi flere områder i kommunen ligger på, eller i tilknytning til kvikkleire. 

Indre Fosen kommune har forståelse for at folk føler uro i forbindelse med hendelser som raset på 

Gjerdrum. Samtidig er det ingen sammenheng mellom skredet på Gjerdrum og risikonivå for 

kvikkleireskred andre steder. I utgangspunktet er kvikkleireområder som får ligge urørt trygge 

områder. 

Det er i hovedsak to årsaker til kvikkleireskred: 

1. Byggeaktivitet, graving 
2. Erosjon, at elver eller bekker graver seg inn i kvikkleireområder. 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/sau_og_geit/tilsyn_med_flytting_av_smaafe_i_2021.38343-5


Nedbør 
Kvikkleire kan utvikles når saltet i marin leire på land sakte vaskes ut. Fordi leira er så tett er dette 
en langsom prosess, og det kan ta tusenvis av år å utvikle kvikkleire. En våt høst eller et vått år vil 
derfor ikke påvirke kvikkleira. 

Det blir med andre ord ikke plutselig mer kvikkleire av mye nedbør. Man kan likevel indirekte få 
flere kvikkleireskred ved økt nedbør, siden økt vannføring i elver og bekker fører til mer erosjon. 
Erosjon i vassdrag er den vanligste naturlige årsaken til utløsning av kvikkleireskred, og Indre 
Fosen kommune er svært bevisst denne problemstillingen. 

Sikringstiltak 
Stat og kommune gjennomfører ikke en kontinuerlig overvåkning av alle områder med kvikkleire i 
Norge. Kvikkleireskred er svært vanskelig å forutsi, noe som gjør at overvåkning og varsling blir 
vanskelig. Men NVE har i samarbeid med Indre Fosen kommune gjennomført flere store 
sikringstiltak i de mest utsatte områdene, slik at erosjon ikke skal føre til kvikkleireras. Tiltak har 
vært gjennomført blant annet ved Prestelva i Stadsbygd, samt i Korsgatabekken og Ytterelva i 
Leksvik. Ved Sandmo på Kvithylla skal tiltak gjennomføres i løpet av 2021.  

Observasjoner fra innbyggere og grunneiere 
Det kan være nyttig at alle følger med på forandringer som økt erosjon, små utglidninger i 
skråninger, setninger og lignende der man bor. Kommunen vil se på områder hvor vi har mulighet 
til det, men også innbyggere og grunneiere kan selv følge med på leireskråninger og bekkeløp. 
Indre Fosen kommune ønsker innspill fra innbyggere som observerer endringer de føler kan være 
grunn til bekymring. Det er ikke sikkert en liten utglidning ned mot en bekk involverer kvikkleire, 
men det kan i noen tilfeller være en forløper til et større skred. 

Ikke grav i utsatte områder uten at dette er avklart geoteknisk. Samtidig er det viktig at 
grunneiere i kommunen vet at det ikke skal forekomme graving eller oppfylling i utsatte områder 
uten at dette er avklart geoteknisk. Vi har alle et ansvar for å opprettholde sikkerheten, og små 
inngrep kan potensielt føre til store konsekvenser. Mange leirskråninger er stabile, men man bør 
være oppmerksom på tiltak som kan føre til at likevekten i skråningen forverres. Prinsippet er at 
man bør være forsiktig med å øke belastningen på toppen, for eksempel i form av en fylling, eller å 
grave i bunnen av skråningen. 

Ta kontakt ved bekymring 
Ved bekymring kan innbyggere ta kontakt med arealsektoren i Indre Fosen kommune. Kommunen 
vil vurdere alle henvendelser, og ved behov foreta en befaring. Om nødvendig vil vi følge opp 
saken videre. Det er også mulig å ta kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
som er skredmyndighet i Norge. Skulle noen elve-/bekkeløp eller skråninger vise seg å være er 
spesielt utsatt, vil kommunen/NVE gjennomføre erosjonssikring for å motvirke ras. 

 

Velg melk - støtte til rådgivning 

VELG MELK er et satsingsprosjekt for deg som er melkeprodusent. 

Hvilke valg skal vi gjøre for vårt bruk? Prosjektet skal være et 

hjelpemiddel for å ta valg. Virkemidlet er rådgiving og kunnskap. 

Satsinga angår deg som bonde, din samboer eller ektefelle, men også 

neste generasjon. 

Vi anbefaler alle melkeprodusenter å benytte seg av rådgivingsapparatet for å diskutere muligheter 

på ditt bruk. For de som har mindre enn 30 kyr eller båsfjøs ønsker vi å støtte denne rådgivingen 

med inntil 50 % av betalbare kostnader, maksimalt begrenset til kroner 7 500 i støtte. Støtten 

utbetales etterskuddsvis. Rådgivingen må skje før oktober 2021 (denne fristen kan bli forlenget). 

For mer informasjon om prosjektet se hjemmesiden til Statsforvalteren:  

Direktelink til søknad om tilskudd til rådgivning 

Opptak fra inspirasjonsmøter finner du her:  

https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/prosjektside-velg-melk/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/prosjektside-velg-melk/stotte-til-radgiving/skjema/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Kurs_konferanser_og_moter/2020/12/velg-melk--del-1/


INFORMASJON TIL SAUEBØNDER I INDRE FOSEN 

Da nærmer lamminga seg og vi ønsker å informere om 

våre tjenester i tiden fremover 😊 

Vaksinering av alle søyene bør skje 4-6 uker før 

lamming. Vi har satt av uke 10-12 til dette. For at 

vaksineringa skal ha hensikt må lamma få tilstrekkelig 

mengde råmelk i rett tid etter lamming. Lam trenger 

minst 1,5 til 2 dl råmelk per kg kroppsvekt i løpet av det 

første levedøgnet, og helst første tildeling (0,5 dl pr kg) innen 2 timer etter fødsel.  Slappe lam, den 

minste trillingen, lam under gamle søyer og lam under søyer med side jur er i risikogruppa når det 

gjelder lave antistoffnivåer og høy dødelighet. De kan med fordel følges ekstra nøye og evt. gis en 

ekstra dose råmelk med flaske eller sonde. 

Parasittbehandling: 

Når det gjelder behandling mot innvollsorm bør dette foretas på lammene før utslipp på fjellbeite 

på våren og hele besetningen ved innsett om høsten. Ytterligere behov for behandling og uttak av 

avføringsprøver vil variere avhengig av hvor lenge dyra blir gående på 

innmarksbeite/dyretetthet/forekomst av koksidier/sambeiting/beiteskifte mm. Vi varierer bruken av 

preparater mot innvollsorm avhengig av tidligere bruk, for å minske risiko for resistensutvikling. 

Vi kan ellers tilby ulike produkter til lamminga, bla: Lange hansker til fødselshjelp, Optima 

produkter, gel og hudvask, Lammesonder, Vetericyn navlespray, Lamboost, Zoolac. 

Ring oss på tel 88000081 for å avtale tidspunkt for vaksineringa 

Vi minner om at søyene må være klipt før vaksinering.  

Mvh Dyrlegene Leksvik 

Marit, Ragnhild og Camilla 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer vinter/vår 2021 
 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2021               15. mars 
Autorisasjonskurs plantevern (nybegynnere og repetisjon)             9. og 11. mars,                                        
                                                                                                       16. og 18. mars 
        Praksisdager (nybegynnere)                                           23. mars og 8. april 
Søknadsfrist SMIL, 1. runde              1. mai 
 

Vennlig hilsen oss på landbrukskontoret! 
 

https://events.provisoevent.no/nlr/events/autorisasjonskurs-plantevern-2021-digitalt/register?_ga=2.86089496.1291144463.1614158152-127983666.1580894323


Hovedansvarsområder 

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 
- Motorferdsel i utmark 

Aud (mob. 918 85 560, Aud.Dagmar.Ramdal@indrefosen.kommune.no, 50% stilling; mandag, 
tirsdag + torsdag (kontor i Leksvik, Rissa ved behov)) 

- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
- Regionalt miljøprogram (RMP)  

- Saker angående trua naturtyper 
- Landbruksplan 
- Jordleieavtaler 

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

- Produksjonstilskudd  
- Bygdeutviklings- og lånesaker, tradisjonelt 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). 

- Produksjonstilskudd 
- Tidligpensjon 

- Planteautorisasjonsordning 
May-Britt (mob. 95788558, May.Britt.Langmo@indrefosen.kommune.no , Rissa- Leksvik ved 
behov.)  
     -   Særlovsaker på jordlov og konsesjon 

- Egenerklæring konsesjonsfrihet  
- Bygdeutviklings- og lånesaker, tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer (Innovasjon Norge) 

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

- 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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