
 

 

 

FOR Indre Fosen 
 

 Desember 2018                                 
 

Ansvarlig for utgivelsen av bladet: Indre Fosen kommune 

 

 

Frist for etterregistrering i søknad om produksjonstilskudd 2018 er 10. januar 
Dette gjelder for avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober, salg av tilskuddsberettigede livdyr (kylling og 

kalkun) etter 15. oktober og dyr sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober. Du kan logge deg direkte inn i den elektroniske 

søknaden fra denne siden. 

 

BU-støtte for tradisjonell bruksutbygging 
Det opereres ikke lenger med søknadsfrist for ordningen. Ønsker du besøk av Innovasjon Norge for å se på planene dine, er 

det bare å ta kontakt med Landbrukskontoret for nærmere avtale. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Innovasjon 

Norge. 

 

Krav til gjødselplan 
Alle foretak, også økologiske, som disponerer jordbruksareal og som har mer enn 5 GDE (gjødesldyrenheter) har krav om 

årlig gjødslingsplan som skal være utarbeidet før våronna/sesong. Dersom du har under 5 GDE kan du søke om 5-årig 

gjødselplan til kommunen. 

 

Denne skal være basert på jordprøver ikke eldre enn 8 år, omfatte totalt disponert areal (også ugjødslet areal, eid og leid 

areal) og kart med skifteinndeling. For mer innhold vises til forskrift om gjødslingsplanlegging:  

 

Vi anbefaler å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving for hjelp med oppsett av gjødselplan. Ta kontakt med 

landbrukskontoret hvis du lurer på noe her. 

Gjødselplan er et vilkår for å være berettiget RMP-tilskudd. 

 
 

Endring i mottak av landbruksplast 

 

I gamle Leksvik kommune kan dere fortsatt bruke landbrukstorgene til det evt. blir gitt en annen beskjed. 

Det skjer endringer i forbindelse med levering av landbruksplast i gamle Rissa kommune, se informasjon fra Fosen 

Renovasjon IKS: 

 

Det har skjedd store endringer i plastprisene den siste tiden, og avtalene som Grønt Punkt har med mottakere av plast går ut 

nå i desember. Det fører til at både Enebakk og Fosen Containerservice stopper det meste av mottak av landbruksplast og 

annen plast. 

 

Grønt Punkt fungerer som en returordning. Renovasjons-/gjenvinningsbedrifter kan inngå avtale med Grønt Punkt og få 

tilskudd for innsamlede mengder av ulike avfallstyper (plast). 

 

Fosen Renovasjon har brukt lokale aktører for avsetning på plasten, Enebakk Transport og Fosen Containerservice. 

 

Plast-prisene har gått ned voldsomt det siste året som følge av at Kina stengte grensene for import av plast. Dagens Grønt 

punkt-avtaler er under forhandlinger nå, og mange aktører (deriblant de to lokale på fosen) hadde forventet at Grønt Punkt 

skal kompensere for inntektstapet som er kommet som følge av lave plastpriser. Dette har ikke Grønt punkt gått med på, og 

derfor nekter nå de lokale aktørene å fornye avtale. Siden de ikke vet hvor de kan levere dette og ikke vet prisene sine, 

ønsker de ikke å ta imot landbruksplast fra oss heller.  

 

Fosen Renovasjon har pr i dag ikke noen nedstrømsløsning, og plasten må derfor gå i grovavfallet til energigjenvinning. 

Prisen for levering av landbruksplast er derfor satt opp fra 100 kr/m3 til 293 kr/m3 eks. mva.  

 

Vi anbefaler at bøndene avventer levering av landbruksplast til ut på nyåret, når endelige forhandlinger rundt nye 

Grønt Punkt-avtaler er på plass. Da kan vi og andre aktører finne gode og billigere nedstrømsløsninger. 

 

Hilsen Ola Sørås, Fosen Renovasjon IKS  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/
https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/
https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791


 

 

 

Samling med informasjon om ulike tilskuddsordninger til slåttemark eller naturbeitemark. 
 

Som tidligere nevnt både i tidligere Landbruksnytt og på slåttemarksdagen i sommer, så blir det nå ei oppfølging der dere 

skal få mer kunnskap om hvilke tilskuddsordninger som finnes for de utvalgte naturtypene. Vi vil først og fremst ha fokus 

på slåttemark, men også si litt om naturbeitemark. Det er ti bruk i kommunen som årlig søker om tilskudd til skjøtsel av 

slåttemark. Til sammen utgjør det beløp på flere hundretusen til jordbruket i kommunen. Det er registrert flere slåttemarker i 

kommunen enn som så, men det trengs å utarbeides skjøtselsplaner for å kunne søke om årlig tilskudd til skjøtsel.  

 

Det blir ei samling på møterommet «Blåheia» på rådhuset i Rissa fredag 11. januar kl. 10.00-13.00. Der vil dere få 

presentert hvilke søknads- og tilskuddsmuligheter som finnes på trua naturtyper som slåttemark og naturbeitemark. I tillegg 

vil de som ønsker å søke om tilskudd til skjøtsel av slåttemark få hjelp til dette eller eventuelt til å søke om støtte til 

karlegging og utarbeiding av skjøtselsplan. Søknadsfristen til miljødirektoratet er 15. januar. Ta med egen PC om du tenker 

å søke, så får du hjelp til utfylling av elektronisk søknad denne dagen. Har du ikke bærbar PC, så gi beskjed. 

 

På grunn av plassbehov og servering så ønskes det tilbakemelding til undertegnede innen 7. januar. 

 

Vel møtt! 

Gnagerbekjempelse 
Nå må man ha sertifisering for kjøp og bruk av enkelte gnagermidler. Autorisasjonsbevis for plantevernmidler med 

tilleggsbevis for gnagermidler, gir rett til å kjøpe og bruke gnagermidler på egen eller leid landbrukseiendom. Norsk 

Landbruksrådgiving arrangerer kurs som gir tilleggsbevis for gnagerbekjempelse. Det arrangeres kurs i Rissa 14. februar kl 

9.30 – 15.30. For mer informasjon se Norsk Landbruksrådgiving sine hjemmesider. 

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder 
Beitelag kan søke om støtte til investeringer knyttet til utmarksbeitet. Dette kan være eks. sperregjerder, sanke- og 

skilleanlegg, ferister, planlegging av ny beiteorganisering eller andre større tiltak i beitelaget. 

 

 

Jula 2018  

Landbruksavdelingen vil være stengt alle dager i jula. Dersom du har behov for hjelp, ta kontakt med 

servicetorget på 73 85 27 00 (Rissa) eller 74 85 51 00 (Leksvik) 

 
 

  

 

 

Viktige datoer vinter/vår 2019 

 
Frist for rapportering av fellingsresultat elg, hjort, rådyr    10. januar 

Samling slåttemark og naturbeitemark        11. januar 

Søknadsfrist konfliktforebyggende tiltak rovdyr      15. januar 

Søknadsfrist miljødirktoratet, skjøtsel av slåttemark eller naturbeitemark  15. januar 

Gnagerbekjempelse, kurs i Rissa         14. februar 

Frist tilskudd til tiltak i beiteområder         15. februar 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2019      15. mars 

    

Næringsavdelingen ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt år! 

http://info.nlr.no/a/plink/row/v1-t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUmgnQOer1nVfXZgBeqofZT8.html

