
 

 

 

FOR Indre Fosen 
 

Juli 2020 

 

Ansvarlig for utgivelsen av bladet: Indre Fosen kommune, Næring og areal 

 

Nytt fra næring og areal  

Nils Alvin Hindrum. jobber ut året 2020 og trer deretter over i pensjonisttilværelsen. Han har vært en nestor i 

landbruksforvaltninga i mange år og vil bli savnet av både kollegaer og gårdbrukere. 

May-Britt Langmo er ansatt som rådgiver på landbrukskontoret i Indre Fosen, og starter i jobben 1. oktober. 

Mange kjenner May-Britt som rådgiver i Tine gjennom flere år, og nå fortsetter hun altså i landbrukets 

tjeneste i kommunal regi.  

Heidi Kjeldsli Ersøybakk vil forsterke landbrukskontoret fra 1. september og fram til nyttår. Heidi vil ha 

spesielt fokus på produksjonstilskudd, flere av dere stiftet bekjentskap med Heidi allerede i forrige 

søknadsrunde.  

Simon Larsen er skogbruksansvarlig i Indre Fosen. Fra høsten og fram til nyttår vil han også fungere som 

skogbruksansvarlig i Åfjord kommune. Simon er altså mannen å kontakte når det gjelder skogfond og 

tilskudd til bla planting, ungskogpleie og vei.  

Minner også om muligheten for å kontakte Ask Kirkeby i Lensa hvis du ønsker et besøk for rådgivning om 

tiltak i skogen din.  

Lina Naoroz Bråten starter som rådgiver på plan- og byggesak fra 3. august.  

 

 

Rovvilt - beitedyr  

Det er svært viktig med hyppig tilsyn av beitedyra for å oppdage skader, og med det få 

dokumentert skadegjører og iverksette tiltak så raskt som mulig. Det er laget en 

Beredskapsplan: Akuttsituasjoner beitedyr – rovdyr på Fosen som du finner på 

kommunens hjemmeside.  

 

 

Sykdomsavløsning 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og lignende skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke 

kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Det blir bare gitt 

tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning. Husk å føre opp andre inntekter, som f.eks honnorar 

ved styreverv. 

Ved sykdomsavløsning må bruker selv sende inn skjema til NAV (D-blankett). Da vil du få et skjema med 

spørsmål om inntekt m.m. i innboksen (altinn) som du må svare på for å få utbetalt sykepenger etter dag 16. 

Skjemaet må leveres inn dersom du skal ha rett på tilskudd til avløsning ved sykdom etter dag 16! 

Minner også om at det er viktig at det på sykemeldinga står at du er sykmeldt som gårdbruker eller bonde 

dersom man skal få tilskudd til avløsning ved sykdom. Sjekk at dette står under «Jeg er sykmeldt fra» når du 

får sykmeldingen fra legen! 

Dette er en ganske komplisert ordning som endres litt fra år til år, så ta gjerne kontakt om du har spørsmål. I 

Indre Fosen er det Hege H. Amundal (913 98 595) eller Marit Kvarmesbakk (452 19 160) som ordningen. 

 

https://www.indrefosen.kommune.no/_f/p1/i1dbcf232-102f-4b63-9d3d-488eb9b55f30/beredskapsplan-akuttsituasjoner-beitedyr-rovdyr-pa-fosen-2020-002.pdf


Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2020 

Det er ingen store endringer i regionalt miljøtilskudd i år.  

Les igjennom veilederen som liger ute på Fylkesmannen 

hjemmeside. Her finner du også mer informasjon om RMP. 

 

 

 

 

 

 

 

Spredning og frist for husdyrgjødsel 

Innen 1. september må spredning uten pløying være utført. Formålet er størst mulig gjødseleffekt i 

vekstsesongen samt å forebygge avrenning. Vær obs på at det er forskjellige frister for spredning av 

husdyrgjødsel etter RMP-ordningen (10.august) og etter gjødselvareforskriften (1. september). Årsaken er at 

gjødselvareforskriften setter et absolutt minimum, mens RMP-ordningen skal virke som en premiering for de 

som forsøker å drive ekstra miljøvennlig.  

 

 

Mulig klimabetinget avlingssvikt? 

Det har nå kommet noe regn i Trøndelag, men tørken vi har hatt kan føre til avlingssvikt, og jordbruksforetak 

med vesentlig avlingssvikt grunnet klima kan søke om erstatning. Svikt i produksjonen utover 30 prosent av 

gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe, som skyldes værforhold kan gi rett til erstatning.  

Meld skade så raskt som mulig  

Forskriften krever at du melder fra om den klimatiske skaden til kommunen «uten ugrunnet opphold». Det 

betyr at du må gi melding med en gang du blir klar over at du kan få svikt i produksjonen sammenlignet med 

et normalår. Ring Odd Marvin (414 08 157) eller Hege (913 98 595), eller meld ifra om mulig avlingssvikt 

på e-post til hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no 

Krav om faglig forsvarlig drift og god agronomi 

Det er bare produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold som kan gi rett til erstatning. Hele eller deler 

av erstatningen kan bli redusert dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og gjort det 

som en normalt kan forvente for å få avling. Det gis ikke erstatning for forhold som kan kontrolleres ved 

aktiv bruk av forebyggende tiltak. Skadeårsak skal begrunnes, og både søker og kommune skal vurdere om 

hele produksjonssvikten skyldes klima. Noter data for hva som er gjort underveis i kulturen.  

 

Det kan søkes om erstatning elektronisk via Altinn på samme måte som for produksjonstilskudd. 

Elektroniske søknader har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må 

oppgi er forhåndsutfylt i den elektroniske søknaden. Søker kan når som helst etter å ha innsendt søknaden 

hente den frem igjen ved å benytte tildelt søknadsnummer, og følge saksbehandlingsprosessen.   

Mer om erstatning etter produksjonssvikt finner du her  

Har du ekstra fôr fra 2019 til overs som du ønsker å selge? Eller er du sikker på at du må kjøpe fôr til 

vintersesongen og kan tenke deg å kjøpe rundballer fra 2019 nå? Meld ifra til Odd Marvin eller Hege, så 

skal vi prøve å videreformidle 😊  

 

Søknadsfristen for avlingsskade er 31. oktober i skadeåret 

 

Søknadsfrister 

15. oktober for miljøtilskuddene,  

15. november for tilskudd til drift av beitelag. 

Det er mulig å søke fra 15. september 

 

https://fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionale-miljotilskudd/
https://fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionale-miljotilskudd/
mailto:hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt


Gjerdehold  

Vi oppfordrer alle til å holde gjerdene sine ved like, både for å holde dyr på riktig side og for å unngå skader 

på husdyr og vilt. Vi minner om at bruk av piggtråd ved oppsetting av nye gjerder er forbudt 

(Dyrevelferdsloven §15), og at gammel piggtråd må vedlikeholdes. Gjerderester må fjernes. 

 

Kontroll av produksjonstilskudd 

Hvert år kontrollerer landbrukskontoret minst 10 % av alle innkomne søknader om produksjonstilskudd til 

kommunen. Dersom dere fyller ut søknaden feil så er vi pliktig til å vurdere avkortning – og i de fleste 

tilfeller skal det skje en avkortning. Vi kan heller ikke endre noe på søknaden som bidrar til at dere får mer 

tilskudd enn dere har søkt på, med unntak av åpenbar feilføring. Derfor er det viktig at dere tar kontakt med 

landbrukskontoret hvis dere får opp varselmeldinger eller lurer på noe når dere søker! 

Gjentagende feil ser vi er feil dyretall, kyr som ikke har kalvet i løpet av de siste 15 måneder er oppført som 

melkeku eller ammeku og gjødselplan. Husk at representative jordprøver i hovedsak skal tas hvert 4. -8. år. 

Dersom du lager gjødselplanen selv så sjekk om du har fått med deg alt som kreves i  

forskrift om gjødselplanlegging.  

 

Produksjonstilskudd  

Søknadsomgang del 2 er i oktober, med telledato 1. oktober og 

søknadsfrist 15. oktober. Søk i god tid, så du unngår noen problemer like 

før fristen!  

Foretaket ditt må drive «vanlig 

jordbruksproduksjon» for å kunne få tilskudd. 

Tilskuddene skal bidra til et aktivt og 

bærekraftig jordbruk. Driften din skal derfor holde god agronomisk standard og 

være forsvarlig ut fra forholdene. Hva som er vanlig jordbruksproduksjon kan 

variere med produksjonstype og hvor produksjonen befinner seg. Se nærmere 

omtale av kravet om vanlig jordbruksproduksjon i rundskriv 2018-30, s. 5-7. 

 

Oppdatert mal for plantevernjournal 

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift 

om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for 

vannforurensning.   

 

Landbruksplast 

Enebakk bioprodukter har problemer med å få levert plasten videre til fabrikken. Han vil hente 

landbruksplast i Indre Fosen så snart han får levert den videre.  

Kontaktinfo til Enebakk bioprodukter er 913 88 480.  

Det er viktig at:  

Nett og landbruksplast legges hver for seg 

Plastdunker, plastkjernerør samles for seg selv i gjødselsekker 

Gjødselsekker buntes sammen eller pakkes i gjødselsekker 

Grønt Punkt har laget en egen Landbruksbrosjyre 

Kantsoner langs vassdrag  

Landbruksarealer der det søkes produksjonstilskudd, skal ha en naturlig kantsone på minst 2 meter mot alt 

vann. Ved nydyrking skal det settes igjen en sone på minst 6 meter. Det settes vilkår om 

kantsone/vegetasjonssoner i den enkelte sak. Kantsonene er viktige for å skape gode levesteder for plante- og 

dyreliv, for å hindre erosjon og forurensing av vassdragene og for å redusere flomskader.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv#soeknadsomgangen-2018---del-2--soeknadsfrist-15--oktober-
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/plantevernjournal/
https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf


Husk floghavrekontroll! 

Etter forskrift om floghavre § 6 skal du som driftsansvarlig for en landbrukseiendom, sørge for  

årlig floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Ved kjennskap til eller mistanke  

om floghavre, skal du straks melde fra til kommunen, jf. § 3. Meldingen skal følges av  

en planteprøve (se retningslinjer) og registreringsskjema ved funn av floghavre som kommunen  

skal videresende til Kimen Såvarelaboratoriet AS for diagnostisering. 

Eier, når dette er en annen enn driftsansvarlig, kan også melde fra om mistenkelige planter. I slike tilfeller er 

det avgjørende at det ved innsending av planteprøven opplyses om hvem som er driftsansvarlig. Dette fordi 

det er den driftsansvarlige som i henhold til forskriften er pålagt plikt til å bekjempe floghavren mm. 

Plikt til bekjempelse 

Forskrift om floghavre § 7 stiller krav om at du som driftsansvarlig bekjemper floghavre på hele 

eiendommen. På areal som grenser mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier, skal du holde 

et 20 meter bredt belte helt fritt for frøbærende floghavreplanter. Også arealer som er utsatt for flom, skal du 

holde frie for frøbærende floghavreplanter. Luket floghavre må du destruere slik at floghavren ikke kan 

spres. 

Bestemmelser om omsetning av produkter, rengjøring av maskiner mm. og transport 

Forskrift om floghavre inneholder også andre bestemmelser som driftsansvarlige for landbrukseiendommer, 

må følge. Vi viser i den forbindelse til forskrift om floghavre, § 8 om forbud mot og vilkår for blant annet 

omsetning, § 9 om plikt til å rengjøre maskiner, utstyr, lagerrom, tørke, transportmidler og emballasje og § 

10 om krav ved transport av produkter som kan inneholde floghavre. 

 

Bygdeutviklingsmidler – Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge har opplevd en eventyrlig stor pågang etter investeringsmidler til landbruket i Trøndelag 

så langt i år. Følgen av dette er at pengene har fått bein å gå på. Potten på fylkesvise IBU-midler er dessverre 

ikke ubegrenset, selv om vi gjerne skulle ønske det var slik. 

De har nå mottatt søknader for langt større beløp enn det som gjenstår av penger. Søknader som kommer inn 

fremover vil ikke kunne behandles, med mindre Innovasjon Norge får tilført nye midler. 

Innovasjon Norge anbefaler de som jobber med prosjekter innenfor IBU-området å avvente med å sende inn 

søknaden til 2021. Innovasjon Norge ønsker å minne om at det er muligheter innenfor flere av de andre 

tilskuddsordningene: 

• Regionale utviklingsmidler – Kan benyttes til gode prosjekter i distriktskommuner, men ikke 

driftsbygninger i landbruket. 

• Utviklingsprogrammet for mat og reiseliv 

• Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi i landbruket, f.eks bioenergianlegg og solceller (snart 

tomt). Her er det avsatt penger til utprøving av ny teknologi på gårdsnivå. 

• Nasjonal pott for grønt-næringa: Det er noen kroner igjen til småskala grøntproduksjon. Til tradisjonelt 

landbruk, f.eks grønnsakslager, er potten tom. 

• Bioøkonomiordninga – Utvikling av løsninger basert på ressurser fra jord, skog og hav. 

• Omstillingsmidler for pelsdyrprodusenter 

  

Gå inn på nettsidene til Innovasjon Norge for å lese mer om dette og flere andre tilskuddsordninger.  

Her finner du også hvem som er kontaktpersoner på de forskjellige ordningene. 

Vi håper å få til en dag hvor Innovasjon Norge kommer til Indre Fosen å få møte de som tenker å søke om 

tilskudd i 2020, og hvis det blir tid stikker vi gjerne innom noen som er ferdige med sitt prosjekt. Ta kontakt 

med Hege på e-post hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no eller mobil 91398595 dersom du 

planlegger å søke i 2020.   

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/regionale-prioriteringer-for-landbruksmidler/
mailto:hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no


Leie av kvote 

Dersom du ønsker å leie kvote eller leie ut kvoten din må du søke Landbruksdirektoratet. Fristen for å søke 

er 1. oktober for både geitemelk og kumelk. For mer informasjon om kvoteordninga for melk, se 

landbruksdirektoratet.no.  

 

Seterbygda Leksvik: 

Hos oss kan du oppleve det meningsfylte samspillet mellom mennesker, dyr, natur og friluftsliv i  

tradisjonsrike og kulturrike omgivelser. Setrene byr på et mangfold av dyr, aktiviteter, overnatting, servering, 

historieformidling, arrangement og setervandring. Setrene ligger i en rik og variert natur med kort avstand fra 

fjord til fjell og med allsidige muligheter for gåturer, jakt, fiske, sykkelturer og andre friluftsaktiviteter.  

Sommerens åpningstider; 

Rokhaugsetran 8. juni – 5. juli.  

Mevassetran 4. – 26. juli.  

Almåsbakksetran 10. juli – 6. august. 

Mosetran 24. juli – 20. august 

Helsemyndighetene legger føringer som også har betydning for hvordan man kan 

gjennomføre besøk på setrene. Det er viktig at dere leser under den enkelte seter 

hvilke konsekvenser disse føringene kan ha for besøkende på hjemmesida 

www.seterbygda.no eller facebook.  

 

 

LEKSVIK SETERLAG ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL SETERS I SOMMER 

 

 

Drenering 

Det gjenstår fremdeles ca 400 000 kr som Indre Fosen kan tildele i 

dreneringstilskudd. Har du behov for drenering i løpet av vinteren/våren 

anbefaler vi at du søker før 1. oktober. Da skal du få søknaden din behandlet 

før 2020. Husk at man skal søke før man begynner dreneringsarbeidet!  

 

 

Dyrk Fosen 
Prosjektet Dyrk Fosen er nå inne i sitt siste år og vi håper alle gårdbrukere og lokalmatprodusenter kan være 

med å svare på spørreundersøkelsen som er sendt ut!  Det er bla. Det er fortsatt mulig å melde seg på 

vegvalgsrådgivning – ring Hege på 913 98 595 hvis ønsker å bli med! 

 

 

Ny smitteveileder for produksjon av frukt, bær og grønnsaker 

Det er nå lagt ut en ny versjon av smittevernsveileder for grøntproduksjon   

Den viktigste endringen er informasjon om at personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å 

jobbe på visse vilkår kan redusere reisekaranteneperioden dersom de gjennomfører to tester for koronavirus. 

Etter negativt resultat på første prøve kan personen håndtere fersk mat, inkludert spiseklare produkter med 

kort omsetningstid. Videre vil det fra 15. juli åpnes for at flere land med tilfredsstillende smittesituasjon vil 

slippe karantene. FHI vil komme med informasjon om dette. 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/melk/melkekvoter#utleige-av-grunnkvote
http://www.seterbygda.no/
https://www.facebook.com/Leksvik-Seterlag-310609682448854/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.indrefosen.kommune.no/tjenester/naringsliv/dyrk-fosen-nyhetsbrev/tilskudd-til-veivalgsradgivning-pa-melk-og-storfekjottbruk.8830.aspx
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyrking_og_planter/smittevern_i_produksjon_av_frukt_baer_gronnsaker_og_potet.39079
https://www.fhi.no/


 

Lokalmat 

Fagbladet Mathåndverk utgis av kompetansenettverket for lokalmat i 

Norge.  Redaksjonskomiteen er ledet av Beth Tronstad, leder for kompensenettverket for 

lokalmat i Midt-Norge. Direktelink til Mathåndverk nr 3 -2020.  

Utgave 2 og 3 av Mathåndverk er også å finne på denne linken. 

I tillegg kan man finne både nr 1 (utgitt 2016), nr 2 (utgitt 2018) og nr 3 (utgitt 2020) på 

www.matnavet.no  der også en del annen informasjon ligger om ulike tilbud til små og 

mellomstore lokalmatbedrifter og serveringsbedrifter som har forpliktende 

lokalmatsamarbeid med disse. 

I år skal det arrangeres mange små mat- og drikke arrangementer der folk bor:  

Trøndersk matfestival  2020 – et sted nær deg.  

 

Ferieavvikling  

I Uke 30 er det ingen tilstede på landbrukskontoret. Haster det så ta kontakt med Hege på mobil 

913 98 595, send gjerne en melding om jeg ikke rekker å ta telefonen.  

 

Uke 26 

22.06-28.06 

27 

27.06 -05.07 

28 

06.-12.07 

29 

13.-19.07 

30 

20.-26.07 

31 

27.07-02.08 

32 

03.-09.08 Dato 

Ask Kirkeby   X X X   

Aud Dagmar X X X X X   

Hege    X X X X 

Liv   X X X X X 

Marit   X  X X X 

Nils Alvin    X Tar ferie når det passer  

Odd Marvin     X X X 

Thomas    X X X X 

Tore   X X X X X 

Håvar (Fosen 

Bygdetjenester) 

    X X X 

Elin (NLR)     X X X + uke 33 

 

 

 

 

 

Viktige datoer 

 

Frist for spredning av husdyrgjødsel uten pløying   1. september 

Søknadsfrist drenering          1. oktober  

Leie/utleie kvote           1. oktober 

Søknadsfrist RMP         15. oktober 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 2    15. oktober 

 

https://dittmagasin.no/mathandverk/utgivelser/mathandverk_2020_03
https://landbruksnytt.no/kompetansenettverk-lokalmat
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.matnavet.no%2F&data=02%7C01%7Cfmtlkko%40fylkesmannen.no%7C09b03c08d7a64539bab408d81d8987df%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637291823865145178&sdata=eGiqYo6U4l3Pd2AJRGPFsfbELjmZJbOzihfykWejjBw%3D&reserved=0
https://www.trondelag.com/trondersk-matfestival-et-sted-naer-deg/

