
 

 

for Indre Fosen 
 

 Desember 2020                              
 

Ansvarlig for utgivelsen av bladet: Indre Fosen kommune 

 

 

To hedersmenn takker av 

Nils Alvin Hindrum og Hans Killingberg går inn i pensjonistenes rekker når vi runder nytt år. Disse 

to hedersmenn har bidratt i utviklingen av landbruket i Leksvik og Indre Fosen i en mannsalder. 

 

Landbrukskontoret i Leksvik i 1989: Foran Nils Alvin Hindrum og bak til venstre Hans Killingberg (Bilde fra avisartikkel). 

(Øvrige kjente fjes her er Marit Kvarmesbakk nr 2 f.v. og Asgeir Hektoen t.h. som jobber på næring og areal) 

Utviklingen i landbruket har vært kolossal i perioden, likeså utviklingen i landbruksforvaltningen – 

Hans og Nils Alvin har i alle disse årene sørget for at landbrukskontoret i kommunen har ligget 

faglig langt framme, også i et fylkesperspektiv. Det er ikke bare på landbruksområdet disse to har 

bidratt; arealforvaltning, eiendomsforvaltning, reguleringsarbeid, lovforvaltning og næringsutvikling 

er noen områder hvor Nils Alvin og Hans har satt spor etter seg. Selv om begge har vært engasjert 

i flere ulike fagområder, så opplever vi at det gjennom alle disse årene har vært et spesielt 

engasjement og hjerte for landbruksnæringen. En fellesnevner for tiden i kommunen er evnen til å 

være løsningsorienterte, og evnen til å utøve byråkratiet med basis i god lokalkunnskap og praktisk 

kjennskap til landbruksnæringen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indre Fosen kommune sier tusen takk og ønsker 

lykke til med pensjonisttilværelsen! 

 



Fremdrift innsamling av landbruksplast 
Enebakk Bioprodukter har så langt mottatt bestilling fra 80 hentepunkt på Fosen.  

Per dags dato er det hentet hos halvparten.  

På grunn av motorhavari og prioritering av rundballefrakt ligger Enebakk litt etter skjema med 

innsamlingen. I Indre Fosen gjenstår det nå henting hos 12 foretak.  

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 medfører 
brudd på både forurensingsloven og forskriftene om produksjonstilskudd og regionalt 
miljøprogram. Dersom noen tas for brenning av landbruksplast vil dette få økonomiske 
konsekvenser. 
 
 
 
Frist for etterregistrering i søknad om produksjonstilskudd 2020 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 her 
 

 

 

Tilskuddsordninger hos Miljødirektoratet 
 
Trua naturtyper 
Her kan du søke om tilskudd til tiltak for trua og utvalgte naturtyper. 
 
Naturmangfoldloven åpner for å gi enkelte naturtyper en særskilt sikring ved at de får status som 
utvalgte naturtyper. De seks naturtypene som i dag har status som utvalgte er kystlynghei, hule 
eiker, kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark (inkludert lauveng) og slåttemyr.  
 
Trua naturtyper er naturtyper som står på norsk rødliste for naturtyper (2018) og som er i 
truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU). 
 
I tillegg gis det tilskudd til høstingsskog. Søknadsfrist er 15. januar 2021. 
 
Les mer på Miljødirektoratets hjemmeside her 
 

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


Ville pollinerende insekter 
Her kan du søke om tilskudd til å gjøre tiltak som legger til rette for pollinerende insekter. Humler, 
bier og blomsterfluer er blant de insektene som pollinerer (bestøver) ville blomster og noen 
avlinger. 
 
Tiltak som kan gis tilskudd er restaurering, 
skjøtsel og etablering av leveområder, 
herunder arealer for yngling, oppvekst, 
matsøk og skjul, bekjempelse av fremmede 
organismer og tiltak som kan skape 
spredningskorridorer mellom artsrike 
områder og/eller andre viktige leveområder. 
Det kan også gis tilskudd til informasjon. 
 
Tiltak som medvirker til etablering eller 
skjøtsel av areal med forekomst av mange 
rødlista arter, og tiltak for pollinatorer i naturtyper som er klassifiserte som trua på Norsk rødliste 
for naturtyper 2018 vil bli prioritert. Tiltakene kan samfinansieres med miljøtilskudd i landbruket. 
 
Les mer på Miljødirektoratets hjemmeside her 
 
Søknadsfrist er 15. januar 2021 
 

 

 

 

 

 
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. 

 Dette innebærer at Innovasjon Norge fra 1. desember, åpner for å ta imot søknader om 

investeringstilskudd (og generasjonsskiftetilskudd) til finansiering av prosjekt innenfor 

melkeproduksjon på bruk med båsfjøs og som har til formål å bygge for løsdrift. 

Søknader om finansiering av øvrige tiltak innenfor prioriteringene, bes vente til 1. januar 2021. 

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

prosessen 

 
 
 
 
 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddTiltakVillePollinerendeInsektSkjema/Startside/Index


SMIL 
I år fikk kommunen tildelt 850.000,- kroner til SMIL-saker ved hovedtildelinga. Det ble søkt om 
ekstra midler i to runder. 25 søknader har fått støtte i år. Tilsammen er det bevilget 1.465.647,- 
kroner i SMIL-tilskudd i 2020, noe høyere enn i fjor og ny rekord igjen! Søknader innkomne etter 
fristen som ikke er behandlet i år, vil bli overført til neste år. 
 
Landbruksrådet har i høst behandlet tiltaksstrategier og prioritert for neste år. Tilskuddssatsene 
beholdes nokså uendret ettersom de var satt noe ned på enkelte ordninger i fjor. Kommunene i 
Trøndelag skal ha ett møte der det sees på kostnadsenheter, tilskuddssatser, maksimal beløp, tak 
m.m. Eventuelle justeringer vil bli foretatt etter dette møte og hovedtildelinga som er i månedsskifte 
januar/februar. Se hjemmesida på Indre Fosen kommune for mer informasjon. 
 
Søknadsfrister er 1. mai og 15. august. Hydrotekniske tiltak har høyest prioritet, deretter 
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. 
 
 
 
Drenering 
Det har vært mange saker på drenering i år, totalt 39. Ramma på 

700.000 ble oppbrukt tidlig i desember, men vi fikk kr.100 000 ekstra, 

så alle søknader som er berettiga tilskudd får tildelt midler. 

Søkeportalen er nå stengt for i år, men åpner igjen på nyåret. 

Behandlinger av søknader starter igjen i midten av februar 2020.  

 

 

 
Landbruksplanen 
Landbruksplanen har i høst vært til politisk behandling og er vedtatt av 
kommunestyret vårt. Den ligger ute på hjemmesiden til kommunen. 
Avdelinga Landbruksrådet har prioritert hvilke tiltak vi skal jobbe med 
nå i første omgang. På grunn av sykemeldinger på avdelingen og 
mange avlingsskadesøknader og arbeidstopp med 
produksjonstilskudd og RMP har vi for tiden for liten bemanning til å 
kunne prioritere tiltak i landbruksplanen slik vi hadde håpet på.  

 

 

 

 

 

Problematikk rundt gravlys, og avfall på dyrkajord nært kirkegårdene  

Fugler drar utover gravlys på jordene, og plastlys med metallokk havner i beiter og rundballer. Det 

er samme problematikk ved alle kirkegårder i kommunen som grenser til jordbruksareal. Problemet 

skyldes trolig uvitenhet, og det er derfor viktig med informasjon. Lysene skal gjøres fast, eller 

settes i lykt. Det vil bli satt opp skilt på kirkegårdene og informasjon vil bli trykt i Menighetsbladet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra Mattilsynet om fugleinfluensa 

Trøndelag er definert som høyrisikoområde for fugleinfluensa. På linkene her finnes informasjon 

om forebyggende tiltak for fjørfehold i høyrisikoområde og smittevernråd til de som driver 

kommersiell fjørfeproduksjon og til de som holde hobbyfjørfe: Fugleinfluensa og Fugleinfluensa i 

Norge Høsten 2020. 

 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler 

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere 

Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene: 

• andefugler (ender, gjess og svaner) 

• måkefugler 

• vadere 

• rovfugler (spesielt ørn og musvåk) 

• åtseletere (kråke og ravn) 
Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler. 

 

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å 

undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten 

synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00. 

 

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde 

fugler. 

 

Registrering av hobbyfjørfe 

Hvis du har hobbyfjørfe i risikosonen må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet. Det finnes ei 

lenke på mattilsynet.no om hvordan du registrerer dyreholdet ditt hos Mattilsynet: Registrering av 

hold av hobbyfjørfe hos Mattilsynet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeravslutning for areal og næring 

Foran: Nils Alvin Hindrum, Anne Lise Sætre, Marit Kvarmesbakk, Tove Gravås, Eva Støbakk, Tore Solli, Heidi Kjeldsli 

Ersøybakk, Tone Wikstrøm, Thomas Bergo, Hege Hopen Amundal og May-Britt Langmo. 

2.rekke: Torbjørn Dahle, Simon Larsen, Liv Heide, Linn Kristin Hassel, Odd Marvin Askjemshalten og Geir Løkken. 

Bak: Aud Dagmar Ramdal og Ask Kirkeby. 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/


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  
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. 

 

mailto:Asgeir.Hektoen@indrefosen.kommune.no
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mailto:Hege.Hopen.Amundal@indrefosen.kommune.no
mailto:Heidi.ersoybakk@indrefosen.kommune.no
mailto:Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
mailto:Marit.Kvarmesbakk@indrefosen.kommune.no
mailto:May.Britt.Langmo@indrefosen.kommune.no
mailto:Odd.Marvin.Askjemshalten@indrefosen.kommune.no
mailto:Torbjoern.dahle@indrefosen.kommune.no
mailto:Tore.Solli@indrefosen.kommune.no
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Nyheter fra landbrukskontoret 

Det er May Britt Langmo som nå har hovedansvaret for lovsaker (jord- og konsesjonssaker og 

fradelingssaker) innenfor landbruksområdet. Hun tar over denne oppgaven etter Nils Alvin, og er 

den som skal kontaktes i aktuelle saker. Sykmeldinger gjør at landbrukskontoret har noe redusert 

kapasitet. Vi prioriterer saker som har direkte økonomiske konsekvenser for brukerne, og håper 

det er forståelse for at det kan ta lengre tid en vanlig å få behandlet andre saker. 

Landbrukskontoret holder stengt i hele jula for avvikling av ferie og avspasering. Trenger du 

bistand er du velkommen til å ta kontakt på nyåret! 

 

 

 
Vi ønsker alle en riktig God Jul og Godt Nytt År! 

 

 

 

 

 

Viktige datoer vinter/vår 2021 
 

Frist for etterregistrering i søknad om produksjonstilskudd                               10. januar 

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

Søknadsfrist konfliktforebyggende tiltak rovdyr                              15. januar 

Søknadsfrist miljødirektoratet (trua naturtyper, ville pollinerende insekter)     15. januar 

Frist tilskudd til tiltak i beiteområder                                 15. februar 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2020              15. mars 

Søknadsfrist SMIL, 1. runde         1. mai 
    

 


