
 

 

 

FOR Indre Fosen 
 

September 2021 

 

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

 

 

Regionale miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2021 

Generelt er hovedtrekkene de samme som for 2020, men nytt av året er tilskudd til klimarådgivning for 

foretak som mottar klimarådgivning og lager tiltaksplan for klimatiltak.  

 

Når kan en søke? 

Søknader kan i perioden 15. september til 

15. oktober gjenåpnes for endringer. 

Innsendt eller endret søknad etter fristen, 

gir ett trekk på 1.000,- kroner hver dag i 

inntil 14 dager etter søknadsfristen. 

Digital søking via Altinn 

Mye av søkinga gjøres på digitalt kart i 

søknadsprogrammet i Altinn. Det er viktig 

at søknaden, med inntegning i kartet, er 

rett for å få de berettiga tilskuddene. Dette 

er søkerens ansvar. Dersom en gir feil 

opplysninger i søknaden som kunne gitt 

uberettiga tilskudd skal kommunen alltid 

vurdere avkorting, og normalt også foreta avkorting, i det berettiga tilskuddet. For søknadsomgangen 2021 

vil en kunne hente kartet over innvilga søknad i 2020 som utgangspunkt for søknaden for 2021. Når en har 

søkt får en kvittering for levert søknad. Vi anbefaler at søkere sjekker og kontrollerer innholdet i kvitteringa 

for levert søknad. Link til elektronisk søknadsskjema: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb 

 

Temakart og kart i søknadsskjemaet 

Flere ordninger har egne kart som avgrenser hvor det kan 

søkes tilskudd. Hovedkartet i søknaden er NIBIO sitt 

«gårdskart, AR5». Her vises jordbruksarealene som de 

aller fleste tilskuddene gjelder for. Søkes det om tilskudd 

til «skjøtsel av kulturminner» kommer kartet med 

kulturminner opp (Askeladden). Dersom en søker på en 

ordning med «trua» eller «utvalgte naturtyper» kommer naturtypekartet fra «naturbase» opp. En kan også 

velge om en vil ha flyfoto som bakgrunnskart, det vil ofte være til god hjelp for å få søkt på riktig sted. Disse 

valgmulighetene finner dere i menyen til venstre inne i RMP-kart. 

 

 

Søknadsfrister 

15. oktober for miljøtilskuddene,  

15. november for tilskudd til drift av beitelag. 

Det er mulig å søke fra 15. september 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb


Endring i ordningene: 

§9 Slått av slåttemark og §11 Skjøtsel av trua naturtyper (slått eller beiting) 

I 2020 var det en omfattende NIN-kartlegging i Leksvik. Slåttemark, naturbeitemark og hagemark kartlagt i 

kommunen ellers i 2020 er også kartlagt etter NIN. Alle tidligere RMP-søkere i Leksvik, med noen få 

unntak, er berørt av kartlegginga. De som i 2020 har fått kartlagt slåttemark, naturbeitemark og hagemark 

med klassene «svært høy kvalitet», «høy kvalitet» eller «moderat kvalitet» og ellers fyller vilkårene kan søke 

på disse tilskuddene. Trua naturtyper gir høyere RMP-tilskudd enn tidligere for eksempel beiting av 

biologisk verdifulle arealer. Vi anbefaler de som er usikre eller vil ha hjelp med dette å kontakte Aud i god 

tid for en avtale. Hun er ikke på jobb i høstfeireuka 11-15. oktober, men jobber en ekstra dag i de tre ukene 

før ferien. 

Vil dere prøve selv, må dere først 

sjekke for eiendommen det 

gjelder i gårdskart på nett hos 

NIBIO, Gårdskart - Nibio, om 

kvaliteten på naturbeitemarka 

eller hagemarka er moderat, høy 

eller svært høy. Dette finner dere 

ut ved å huke av for Naturtyper – 

NIN under Andre kartlag. Så må 

dere klikke i kartet på lokaliteten 

det gjelder og får da opp ett 

faktaark som viser naturtype og 

lokalitetskvalitet.  

I RMP-kart som åpnes når dere søker om RMP, vises kun naturtypen når dere huker av for Naturtyper – 

skjøtselsavhengige og ikke hvilken kvalitet den har. Da er det greit å ha gårdskartet i NIBIO åpent parallelt. 

Ofte er arealene dette gjelder allerede søkt på under ordningen beite av biologisk verdifulle arealer. Det 

enkleste er da å fjerne det arealet i sin helhet og legge inn på nytt; først det som er registrert som trua 

naturtype og så eventuelt resten på biologisk verdifulle arealer.  

 

§15 Drift av seter 

Vilkåret om seks ukers melkeproduksjon på setra er redusert til fire uker. 

 

Nye ordninger: 

§14 Soner for pollinerende innsekter 

Formålet med tilskuddet er å bedre betingelsene for ville pollinerende insekter på kornarealer og arealer med 

andre åkervekster. Ved tilsåing skal det brukes frøblandinger med arter som gir blomstring og 

nektarproduksjon gjennom hele pollinatorsesongen. Sonen skal være ei stripe med ettårig eller flerårige 

blomstrende vekster langs kant eller gjennom kornåker, grønsak- eller potetåker. Skjøtsel kan være beiting 

eller slått. Hvert foretak kan maksimalt få tilskudd til 3000 meter med pollinatorsone. Høy sats der sonen er 

etablert som soner for pollinerende insekter sone alene. Lav sats der sonen er etablert i kombinasjon med 

grasdekt vannvei eller grasdekt kantsone.  

 

§27 Klimarådgivning  

Formålet med tilskuddet er å stimulere til kunnskapsoppbygging hos bonden om klimagassutslipp, 

karbonbinding og klimatilpasning, med sikte på å få gjennomført klimatiltak i jordbruksproduksjonen på sitt 

foretak. Slike tiltak inkluderer ikke bare tilskuddsberettigede tiltak, men også generell opptimering av drifta. 

https://www.nibio.no/tjenester/gardskart


Det kan bare gis tilskudd for tiltaksplaner som er oppdatert med bakgrunn i gjennomført klimarådgivning i 

inneværende søknadsperiode. Innholdet i klimarådgivningen og tilbydere skal være godkjent av 

Landbruksdirektoratet. Tiltaksplanen legges ved søknaden. Tilskuddet har tre tiltaksklasser, «en-til-en 

rådgiving» med «høg» og «lav sats» og «grupperådgiving». Høg sats er for de foretaka som har både 

planteproduksjon og husdyrproduksjon og lav sats for de som enten har planteproduksjon eller 

husdyrproduksjon. 

Gammel Nord-Trøndelagsordning med stort potensiale? 

Har du gammel kulturmark som ikke pløyes, gjødsles eller 

sprøytes bør du sjekke ut §11 Skjøtsel av biologisk verdifulle 

arealer. Dette tror vi at det fortsatt er mange i tidligere Rissa 

kommune som ikke er oppmerksomme på, og de kan søke 

om. Typiske arealer er beitemark som har fått SMIL-

tilskudd, setervoller, arealer som er bratte eller små, arealer 

som ligger langt fra driftssenteret og arealer som har vært ute 

av drift. Arealene kan være klassifisert både som dyrka og 

innmarksbeite. 

 

Hos Statsforvalteren kan du lese med om ordningene; der er veileder, forskrift og fjorårets satser: 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionale-

miljotilskudd/ 

 

Til slutt. RMP-søknaden er det lett å gjøre feil på. Er du det minste usikker, så ta kontakt med 

landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen. Vi hjelper dere gjerne😊 

 

Produksjonstilskudd  

Søknadsomgang del 2 er i oktober, med telledato 1. oktober og søknadsfrist 15. oktober. Søknaden kan 

leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si frem til og med 29.okt, men tilskudds utbetalingen 

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. 

Foretaket ditt må drive «vanlig jordbruksproduksjon» for å kunne få tilskudd.  

 

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. Er det av en eller annen grunn lengre siden 

hun har kalvet skal hun føres opp under øvrige storfe 

 

 

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. 

Det er veldig viktig å KUN søke tilskudd på de arealene som du har HØSTET noe på!! (gras, korn, 

frukt/bær). Det gis ikke tilskudd til arealer som kun beitepusses, disse kan føres opp under arealer ute av drift 

eller Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd. 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionale-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionale-miljotilskudd/
https://gardskart.nibio.no/search


Avløsertilskudd 

Hvis du ønsker et anslag på ditt maksimale tilskuddsgrunnlag for 

søknadsåret 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 

2021, så har forrige eier mulighet til å søke om avløsertilskudd nå i 

oktoberomgangen. Da skal man kun føre opp avløserutgiftene i gammel 

eiers søknad. 

 

 

Informasjon om aktuell søknadsomgang finner du på 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/  

 

Her ligger Direktelink til søknadsskjema.  

Anbefaler at alle leser igjennom  Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved 

ferie og fritid. 

 

 

 

 

 

Kontroll av produksjonstilskudd 

• Minst 10% av søknadene kontrolleres av kommunen. 

• Hvis søknaden er feil må vi vurdere avkortning. 

• Gjentagende feil vi ser er: 

1. feil dyretall 

2. kyr som ikke har kalvet i løpet av de siste 15 månedene er oppført som melkeku eller ammeku. 

3. mangelfull gjødselplan (jordprøvene er eldre enn 8 år) 

4. søkt på areal som ikke er i drift (ikke høstet noe på arealet) 

• Ta kontakt med landbrukskontoret hvis dere får opp varselmeldinger eller lurer på noe! 

 

 

Søk i god tid før søknadsfristen, og ta gjerne kontakt med landbrukskontoret om dere lurer på noe;  

Marit Kvarmesbakk (mob. 452 19 160) i Leksvik eller Heidi Kjeldsli Ersøybakk (mob. 952 87 918) 

eller Hege H. Amundal (mob. 913 98 595) i Rissa. 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/sporsmal-og-svar/generelle-sporsmal#hvordan-beregnes-hvor-mye-jeg-kan-faa-i-avloesertilskudd-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/sporsmal-og-svar/generelle-sporsmal#hvordan-beregnes-hvor-mye-jeg-kan-faa-i-avloesertilskudd-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/sporsmal-og-svar/generelle-sporsmal#hvordan-beregnes-hvor-mye-jeg-kan-faa-i-avloesertilskudd-
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/
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/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning


Regional skog- og utmarksforvaltning 

Det jobbes med et prosjekt for å se på et regionalt samarbeid på 

Fosen innenfor skogforvaltning, viltforvaltning, 

rovdyrforvaltning og motorferdsel i utmark. Målet med 

prosjektet er å ha ansatte i kommunene med god kompetanse på 

skog og utmarksforvaltning, økt samarbeid og samhandling 

mellom landbrukskontorene. Det er viktig å få til noe utvikling 

og ikke kun forvaltning innenfor nevnte fagområder. Det er også 

viktig med tilstedeværelse i kommunene, dette handler ikke om 

flytting av folk – men å bygge opp et robust fagmiljø. 

 

Prosjektet skal ha en forankring politisk og hos skogeierlagene. 

Prosjektet vil ende i en rapport og en anbefaling fra 

styringsgruppa om veien videre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrk mer mat på Fosen 

Prosjektet Dyrk mer mat på Fosen inviterer til flere webinarer i høst med forskjellige temaer. Det koster 

ikke noe å delta. Du kan lese mere om webinarene, og melde deg på her: Dyrk mer mat på Fosen / 

Fosenregionen 

 
 

Informasjon fra skogpådriveren 

Tilskuddssatsen på ungskogpleie er 280 

kr pr dekar nå, 

og det er en veldig gunstig pris!                                                            

Hvis det er interesse for kurs innenfor 

skogbruk er det bare å ta kontakt med 

Ask kirkeby på tlf. 90713396.  

 

Skogdag! 

Onsdag 27. okt. blir det skogdag ved 

Indre Austdalsvatnet. 

Sett av dagen! 

Mere info kommer til skogeierne. 

 Kantsoner og biologisk mangfold 

Landbrukskontoret arrangerte webinar og markdag med temaet kantsoner og biologisk mangfold i midten 

av september.                                                                                                                          

                                                                                                         
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://fosenregionen.no/mer-mat-pa-fosen/
https://fosenregionen.no/mer-mat-pa-fosen/


Fosen Renovasjon har kampanje for innsamling av metall fra landbruket. 
 

Fosen Renovasjon avd. Næring ønsker å bidra til at metallavfall/skrapjern samles inn slik at det kan 

gå til materialgjenvinning og nye produkter. 

 

 

Vi kan tilby følgende ordning: 

- Gratis leie av metallcontainer inntil 1 uke 

- Gratis transport gitt at container fylles med minimum 2 tonn metallavfall/skrapjern 

- Vekt over 2 tonn metallavfall/skrapjern krediteres med kr 1000,- pr tonn  

- Alt skrapjern må være tømt for væsker 

- Fritt for spesialavfall som batterier og gassflasker selv om disse er tomme 

- Maks lengde er 5,5 meter pga. container 

- Maks diameter/bredde er 2,3 m pga. container 

- Maks vekt/innhold i container er 10 tonn 

- Ta kontakt ved spesielle produkter / større enheter som må vurderes av oss. 

 

Høres dette interessant ut kan dere ta kontakt med Fosen Renovasjon avd. Næring  

på tlf. 73 85 85 94 eller på e-post: bedrift@fosen.renovasjon.no 

 

 

Kvoteordning for melk 

Landbruksdirektoratet har en ny digital løsning for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote, 

melkeprodusenter og forvaltningen. I løsningen kan eiere og produsenter få oversikt over egne 

kvoteopplysninger. Mer informasjon om ordningen finner du på Landbruksdirektoratet hjemmesider.  

 

Det er gjort endringer i kvoteforskriften med hensyn til leie og omsetning av kvote. Merk 

registreringsfristene! 

 

Man kan søke om salg av grunnkvote i perioden 8. juni 2021 – 1. august 2021. 

Man kan søke om kjøp av grunnkvote fra staten i perioden 3. august 2021 – 1. oktober 2021. 

Man kan registrere disponering av grunnkvote i perioden 1. oktober 2021 – 1. november 2021. 

 

 

 

Drenering 

Husk å søke om tilskudd før du begynner med dreneringsarbeidet! 

Søk gjerne før 20. oktober om du planlegger å drenere i løpet av vinteren/våren – vi 

har tilskudd igjen. 

 

 

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. Kan også sette ut container hvis 

du/dere har større mengder med metall som skal fjernes. 

Ring tlf. 958 30280 for bestilling av henting. 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/regulering-og-kvoter/melkekvoter
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord?resultId=0.0&searchQuery=drenering


Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge kommer til å åpne opp for innsending av søknader på IBU-midler til investeringer i 

forbindelse med omlegging fra båsfjøs til løsdrift fra 1. november i år. For alle andre søknader åpnes det ikke 

før 1. januar. 

Vi håper å få til en dag i høst hvor Innovasjon Norge kommer til Indre Fosen og får møte de som tenker å 

søke om tilskudd i 2022. Hvis det blir tid stikker vi gjerne innom noen som er ferdige med sine prosjekter 

også. Ta kontakt med Hege på e-post hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no, mobil 913 98 595, 

eller May-Britt på epost may.britt.langmo@indrefosen.kommune.no, mobil 957 88 558, dersom du 

planlegger å søke i 2022. 

 

 

Retningslinjer for lovsaker 

Det jobbes med retningslinjer for lovsaker i høst. Det er spesielt fokus på konsesjon- og jordlov. 

Arbeidsgruppa som er satt ned består av tre representanter fra arealutvalget og tre representanter fra 

landbruksrådet. Administrasjonen bistår arbeidsgruppa med organisering og sekretærfunksjon. Til hjelp i 

arbeidet stiller Trine Gevingås fra Statsforvalteren i Trøndelag med foredrag. Retningslinjene skal etter 

planen være ferdig utarbeidet til jul 2021, og vil være et viktig forarbeid til kommuneplanens arealdel. 

 

 

Samling for nye bønder 

Landbrukskontorene på Fosen og Dyrk mer mat på Fosen-prosjektet arrangerte torsdag 23. sept. samling for 

nye bønder både i Rissa, Åfjord og Ørland. 

Det var et felles program via Teams på starten av møte 

med hilsen fra landbruksdirektør, leder i Bonde- og 

småbrukarlaget og leder i Trøndelag Bondelag Kari Åker 

og informasjon fra Indre Fosen Bygdeungdomslag. Det 

ble servert pizza, arrangert landbruksquiz og de fikk litt 

info fra landbrukskontorene. Vi håper deltagerne hadde 

en trivelig kveld, og ble litt kjent med hverandre og noen 

av oss på landbrukskontoret. 

 

 

Mentorordning i landbruket  

Som fersk bonde eller ved oppstart av ny kultur kan du ved hjelp av 

mentorordningen gjøre en formell avtale med en erfaren kollega om å 

være diskusjonspartner i drifta gjennom et år. Tilbudet omfatter alle 

produksjoner, også Inn på tunet. 

Erfarne bønder oppfordres til å melde seg som mentorer.                                                                                                        

Søknadsfristen for Mentorordninga i landbruket er 1.desember. 

Det er Norsk landbruksrådgiving som har denne ordningen, og alle mentorpar er tilknyttet en regionkontakt i 

NLR. Før oppstart blir det gitt opplæring, der mentorer, og regionkontakter i NLR møtes. Tilbudet er gratis 

for den nye bonden og mentoren får godtgjøring for arbeidet. 

Mer om mentorordningen og påmelding her. 

 

mailto:hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no
https://www.nlr.no/mentor/


 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over når vi kan hjelpe dere! 

Regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd. 

 

Dato Aud Marit Heidi Hege 

Fredag 1. oktober  Leksvik Rissa  

     

Mandag 4. oktober Leksvik Leksvik  Rissa 

Tirsdag 5. oktober Leksvik Leksvik Rissa Rissa 

Onsdag 6. oktober  Leksvik Rissa  

Torsdag 7. oktober Leksvik Leksvik Rissa Rissa 

Fredag 8. oktober  Leksvik Rissa Rissa 

     

Mandag 11. oktober  Leksvik  Rissa 

Tirsdag 12. oktober  Leksvik  Rissa 

Onsdag 13. oktober  Leksvik Rissa  

Torsdag 14. oktober  Leksvik Rissa Leksvik 

Fredag 15. oktober  Leksvik Rissa Leksvik 
 

Viktige datoer 

   

Søke om kjøp av grunnkvote fra staten      1. oktober 

Søknadsfrist RMP         15. oktober 

Søknadsfrist produksjonstilskudd del 2    15. oktober 

Søknadsfrist drenering        20. oktober  

Søknadsfrist erstatning ved avlingssvikt                    31. oktober 

Leie/utleie kvote- registrere disponering av kvote   1. november 

 


