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JORDBRUKSFRADRAG 
Ansvarlig for tekst: Kari Rikstad, Meldal regnskapskontor 

Det gis jordbruksfradrag i alminnelig inntekt til personlig skatteyter som oppfyller 
minst ett av disse vilkårene: 

 Skattyteren har inntekt fra virksomhet i form av jordbruk, gartneri og/eller 
hagebruk i over halvparten av inntektsåret. 

 Skattyteren driver bihold (honningproduksjon) og/eller pelsdyrhold som 
virksomhet, selv om virksomheten er drevet uten tilknytning til jordbruk, 
gartneri eller hagebruk 

 
Hovedregelen er at skattyteren må ha bodd på driftsenheten ifølge reglene om 
folkeregistrering i over halvparten av inntektsåret. I særlige tilfeller skal kravet til 
bosetting praktiseres med en viss lempe forutsatt at de bor i rimelig nærhet 
(avstand under 20 km.), f.eks. ved generasjonsskifte og forpaktning. 
 
Jordbruksfradrag kan gis både til person som eier, leier og forpakter driftsenheten 
dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Bortforpakter vil normalt ikke ha krav på 
jordbruksfradrag. 
 
Hva som er jordbruk og hagebruk: 
Som jordbruk og hagebruk regnes virksomhet som ved bruk av jorda og/eller 
gjennom husdyrhold produserer mat eller fôr (produksjon av egne produkter). Det 
er ikke noe vilkår at skattyteren selv deltar aktivt i jordbruksvirksomheten. 
 
Som jordbruk og hagebruk i denne forbindelse regnes også: 

 gartneridrift 
 dyrking av blomster og andre plantevekster på friland eller under glass, 

plast og lignende, samt tiltrekking av planter (produksjon av planter fra 
frø eller stiklinger) 

 pelsdyrnæring 
 avl, oppdrett (til to års alder) og oppstalling av hest såfremt dette skjer 

ved utnyttelse av gårdens produksjonsmidler og hovedsakelig (mer enn 
50 %) ved bruk av egenprodusert fôr 

 bihold 
 
Inntekt fra skogbruk og reindrift gir ikke rett til jordbruksfradrag. 
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Inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget for jordbruksfradrag: 
Jordbruksfradraget skal beregnes av netto virksomhetsinntekt (= overskuddet for 
enkeltpersonforetak) i jordbruks- og/eller hagebruksvirksomhet. 
 
Nettoinntekter fra følgende aktiviteter kan tas med i grunnlaget for 
jordbruksfradrag dersom aktivitetene drives i tilknytning til jordbruks- eller 
hagebruksvirksomheten: 

 utnyttelse av jakt- og fiskerettigheter 
 uttak av jord, sand, stein og torv 
 sanking av bær, kongler, mose, tang, tare og lignende 
 utføring av tjenester for andre med betydelige driftsmidler som nyttes 

minst 60 % i egen jord- eller skogbruksvirksomhet eller utleie av slike 
driftsmidler, forutsatt at aktiviteten inngår som en del av 
jordbruksvirksomheten og ikke utøves som selvstendig virksomhet. 
 

I tillegg skal følgende inntekter tas med i grunnlaget dersom aktiviteten drives i 
tilknytning til jordbruks- eller hagebruksvirksomheten: 

 inntekt ved utleie av driftsbygninger som 
tidligere har vært driftsmiddel i 
jordbruksvirksomhet, våningshus og kårbolig som 
tilhører jordbrukseiendommen når utleien ikke er 
selvstendig virksomhet 

 inntekt fra utleie av hytter som tilhører 
gårdsbruket når utleien ikke er selvstendig 
virksomhet.  

 inntekt ved bortfeste av tomter, også når 
tomtene ligger i skog som er egen virksomhet 

 inntekt ved utleie av fallrettigheter 
 
Jordbruker som eier og bor på egen driftsenhet, og hvor driftsenheten inngår i en 
samdrift (selskap med deltakerfastsetting), skal ta sin del av overskuddet, 
arbeidsgodtgjørelse og leieinntekter fra selskapet med i sitt grunnlag for 
beregning av jordbruksfradraget. På tilsvarende måte skal eventuelt underskudd 
fra selskapet redusere grunnlaget. Inntektene ved utleie til selskapet skal inngå i 
grunnlaget for jordbruksfradrag. Dette gjelder selv om denne utleieaktiviteten i 
seg selv er så omfattende at den anses som en egen virksomhet. 
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Biinntekt fra annen virksomhet kan tas med i grunnlaget for jordbruksfradrag når 
omsetningen ikke overstiger kr 30 000. 
 
Sykepenger som erstatter inntekt som det kan gis jordbruksfradrag i, inngår i 
grunnlaget for jordbruksfradraget med bruttobeløpet. 
 
Fradragets størrelse 
Fradraget gis som et standardfradrag pr. driftsenhet pr. år. Av inntekt utover 
standardfradraget gis i tillegg fradrag med en prosentvis sats av 
fradragsgrunnlaget inntil et visst maksimumsbeløp. Maksimumsbeløpet på 
kr 166 400 (for 2019) gjelder per skattyter per inntektsår og per driftsenhet. En 
skattyter kan ikke få mer enn ett jordbruksfradrag med en samlet 
maksimumsgrense på kr 166 400. Ektefeller som bor på samme driftsenhet, vil til 
sammen bare ha krav på ett jordbruksfradrag med étt samlet maksimumsbeløp 
(selv om de driver adskilte virksomheter). Bor ektefellene på hver sin driftsenhet 
og driver to atskilte virksomheter, kan de kreve hvert sitt jordbruksfradrag. 
 

 2019 2020 
Jordbruksfradrag pr. driftsenhet pr. år 
(standardfradrag) 
Hvis virksomhetsinntekten er lavere enn 
standardfradraget:  
jordbruksfradrag = virksomhetsinntekt 

kr 63 500 kr 90 000 

Fradrags-sats utover standardfradrag 38% 38% 
Maksimalt jordbruksfradrag kr.166 400  kr. 190 400 
Virksomhetsinntekt for å oppnå maks 
fradrag kr. 334 290 kr. 354 210 

Skatteeffekt av jordbruksfradraget 22% 22% 
 
NB! Fra 2020 øker altså maksimumsbeløpet for jordbruksfradrag til kr. 190.400,- 
 
Jordbruksfradraget reduserer ikke grunnlaget for beregning av personinntekt. 
Jordbruksfradraget føres på skattemeldingen. 
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KURSTILBUD FRA NLR TRØNDELAG VÅREN 2020 

For påmelding til alle kursa se: https://trondelag.nlr.no/ 
 
AUTORISASJONSKURS PLANTEVERN: 

DATO / TID STED MERKNAD 
27. februar 
kl. 09.30-16.00 

Løkken Verk, 
Bergmannskroa Fornying og nybegynner 

2. mars  
kl. 09.30-16.00 Oppdal Rådhus  Fornying og nybegynner 

3. og 5.mars  
kl. 18.00-21.00 Skjetlein  Fornying og nybegynner 

10. mars  
kl. 09.00-16.00 

Brekstad, Landbrukets 
Hus 3.etg. Fornying og nybegynner 

Skjetlein 10. mars  
kl. 09.00-15.30 Skjetlein Fornying og nybegynner 

 

 
AUTORISASJONSKURS GNAGEMIDLER: 

DATO / TID STED 
5. februar, kl. 09.30-15.30 Haltdalen , NLR-lokaler 
11. mars, kl. 09.00-15.00 Skjetlein 

 

 
KURS I VARME ARBEIDER:  

DATO / TID STED FOR MER INFORMASJON 
10. februar, 
09.30-17.00 Skjetlein 

http://info.nlr.no/a/plink/row/v1-
t13j3SHcM7SZhWmfpZHJCUiWeGCb-
WnrJZdlOoWPRBA.html 

13. februar,  
kl. 09.30-17.00 

Oppdal,  
Driv HMS 

25. februar,  
kl. 09.30-17.00 

Rindal,  
Bolme Pensjonat 

26.mars, kl. 
09.30-17.00 

Hitra, (sted 
bestemmes senere) 
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KURS PRAKTISK HMS-ARBEID: 
DATO / TID STED MERKNAD 
6. februar, kl. 12.00-15.00  Skjetlein Del 1 
12. februar, 
kl. 19.00-22.00  

Kyrksæterøra, 
Trondheimsveien 6 

Del 1 

 
GJØDSLINGSPLAN – HVEM, HVA OG HVORFOR? 

Ansvarlig for tekst: Marie Skogrand, NLR Trøndelag 
I følge forskrift om gjødslingsplanlegging skal alle som driver planteproduksjon og 
har rett til produksjonstilskudd utarbeide en ny gjødslingsplan før hver 
vekstsesong. Manglende gjødslingsplan kan gi avkorting av produksjonstilskuddet. 
Formålet med gjødselplanleggingen er å sikre at du får avling av god kvalitet, og å 
begrense tap av næringsstoffer fra jordbruksareal. NLR Trøndelag har ansatte som 
kan hjelpe deg med å sette opp en godkjent gjødselplan. Vi forsøker å bidra til at 
gjødslingsplanleggingen blir en nyttig bevisstgjøring rundt gjødslingspraksis, valg 
av frøblanding, kalking, vekstskifte og andre aspekter ved egen planteproduksjon.   
Gjødslingsplanen skal ta utgangspunkt i jordprøver, som skal tas ut hvert 4.-8. år. 
Det vil si at jordprøvene maksimalt kan være 8 år gamle. På ny leiejord må man 
skaffe jordprøver senest andre året i leieavtalen.  
 

Gjødslingsplanen skal følges av kart som tydelig viser inndeling i ulike skifter på 
gården. Et skifte er et (vanligvis sammenhengende) areal som er drevet likt – det 
vil si at det er pløyd og kalket på samme tid, har samme vekst og gjødsles likt. Ved 
inndeling i skifter er det også en fordel å ta hensyn til jordartsvariasjoner. For 
hvert enkelt skifte er det en del opplysninger som må oppgis i gjødslingsplanen: 
areal, årets vekst og fjorårets vekst (forgrøde), forventet avlingsnivå per daa, 
beregnet gjødselbehov og planlagt gjødsling med husdyrgjødsel og 
mineralgjødsel. Gjødselbehovet skal beregnes ut fra forventet avling, 
jordprøveresultat og forgrøde. Det skal tas hensyn til vekst- og gjødslingsnormer 
for distriktet. 
 

En gjødselplan er nettopp en plan - og det vil alltid kunne skje endringer i planen i 
løpet av vekstsesongen. Dersom man gjør endringer bør imidlertid justeringene 
noteres i planen. På den måten har du oversikt over hva du har tilført plantene av 
næringsstoffer. Det gir et grunnlag for å vurdere gjødslingen og gjøre justeringer 
ut fra egne erfaringer, noe som bidrar til en mer profesjonell og effektiv 
planteproduksjon.  
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Ønsker du hjelp til å utarbeide gjødslingsplan for 2020? Ta kontakt med en av 
våre rådgivere:  

Rådgiver Tema/område Kontorsted: Kontaktinformasjon: 

Marie 
Skogrand 

Grovfôr og korn-
produksjon i 
området Meldal, 
Orkdal og Rindal. 

Landbruks-
senteret Midt i 
Meldal. 

Tlf: 45248540, 
Epost: 
marie.skogrand@nlr.no 

Maren 
Kjøren 
Leraand 

Grovfôr- og 
kornproduksjon i 
Agdenes og på 
Ørlandet. 

Brekstad 
Tlf: 907 00 965 
Epost: 
maren.leraand@nlr.no 

Aage 
Krokstad 

Grovfôrproduksjon 
og økonomi i 
Snillfjord. 

Krokstadøra 
 

Tlf: 411 01 236 
Epost: 
aage.krokstad@nlr.no 

Olaug Bach Grønnsaker, bær og 
potet Brekstad 

Tlf: 908 39 595. 
Epost: 
olaug.bach@nlr.no 

 

 

Gjødslings-
planen skal 
baseres på 
jordprøver, 
avlingsnivå, 
forgrøde og 
gjødslings-
normer for 
distriktet.  
 
 
 
 
 
Foto: Marie 
Skogrand 
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HELIKOPTERKALKING VÅREN 2020 
Ansvarlig for tekst: Marie Skogrand, NLR Trøndelag 

 

 
Foto: Asbjørn Ramsli 

Våren 2020 blir det mulighet for å bestille helikopterkalking av bratt areal i 
området Orkdal, Meldal, Rindal og Rennebu. Dette er en gyllen mulighet til 
å få kalket arealer der det er vanskelig å komme til med kalkvogn eller 
traktor, for eksempel på bratte beiter.  
Kalken som brukes er av typen Agri Dol (dolomittkalk) og leveres av 
Franzefoss Minerals. Mengden som spres er 350 kg/ daa. Spreding av 
kalken utføres av Pegasus Helicopter AS i perioden etter påske, før dyra 
slippes på beite. NLR Trøndelag tar imot bestilling av helikopterkalking. 
Prisen avhenger av hvor mange tonn som totalt blir bestilt i området. Det 
tas forbehold om at det totale volumet som bestilles i området må være 
over en viss grense for at helikopterkalkingen skal gjennomføres. 
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Priser for 2020: 
Over 500 tonn totalt i området: 2534 kr per tonn ferdig spredt 
300-500 tonn totalt: 2739 kr per tonn ferdig spredt 
100-300 tonn totalt: 3046 kr per tonn ferdig spredt  
 
Frist for bestilling er 13.mars. 
Ta kontakt dersom du er interessert i å få mer informasjon eller vil melde 
deg på helikopterkalking.  
Marie Skogrand        45248540       marie.skogrand@nlr.no 
 

SKOGGJØDSLING ØKER CO2-FANGST OG VERDIEN PÅ 
TØMMERET 

Ansvarlig for tekst: Audun Otterstad, ALLSKOG 
Tilveksten i de fleste barskoger i Norge begrenses av tilgjengelig nitrogen i  
skogsjorda. Etter tilførsel av nitrogengjødsel, øker treets opptak av andre  
næringsstoffer også. Den økte tilveksten kan gi et behov for økt tilførsel av  
mikronæringsstoffet bor.  
 
Det gis 40 prosent statstilskudd til gjødsling i skog som et klimatiltak.  
Gjødsling i skog gir en meget god avkastning fordi det er relativt kort tid fra  
investeringstidspunktet til hogst. Gevinstene er:  
 

 Økt diameter til bedre betalte dimensjoner. 
 Gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15m3/daa/år. 
 Økt m3-masse pr. dekar sammen med økte dimensjoner gir lavere 

driftspris. 
 
Ved å benytte skogfondsordningen vil gjødsling i skog gi en årlig avkastning på  
10-25 % før tilskudd. I år får vi 40 prosent tilskudd i tillegg. 
 
Hva kan gjødsles: 

 Sen hkl IV eller ung hkl V som skal stå i 10 år til før avvirkning. 
 Vanligvis bonitetene F8 – F17 og G8 – G20. 
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 Hkl III som er tynnet for noen år siden. 
 Skog som er planta på grøfta myr som trenger et «puff». 
 Frisk skog med tilfredsstillende tetthet. 
 Se for øvrig «Gjødsling i skog» på www.skogkurs.no 

 
Meld interesse for skoggjødsling til din 
skogbruksleder før 02.mars 2020 
Rolf Stamnestrø: 
Tlf: 91 51 47 33 
E-post: Rolf.Stamnestro@allskog.no 
 

Ivar Sagmo: 
Tlf: 91 14 32 24 
E-post: Ivar.Sagmo@allskog.no 
 

Petter Elden: 
Tlf: 97 00 83 22 
E-post: petter.elden@allskog.no 

 

 
Foto: Yara 

  

PRIS PÅ GJØDSLING 
FLYAVSTAND 0 – 4 KM 450 KR/DAA 
MINSTE AREAL PR. 
LANDINGSPLASS 180 DAA. 
MINSTE ENHET 10 DAA. 
VEI OG LANDINGSPLASS MÅ VÆRE 
GODKJENT AV ENTREPRENØR. 
SKOGENE GJØDSLES MED 55 KG 
OPTI-KAS SKOG PR. DAA. 
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INNOVASJON NORGES TILSKUDDSORDNINGER 2020 
Ansvarlig for tekst: Trine Sølberg, Enhet for landbruk og naturforvaltning 

Hos Innovasjon Norge kan eiere av landbrukseiendom, samdrifter eller bedrifter 
med tilknytning til landbrukseiendommer søke om tilskudd og lån. Det må være 
en næringsvirksomhet av et visst omfang på eiendommen, eller potensial for 
næringsvirksomhet av et visst omfang. 
De kan støtte investeringer knyttet til faste anlegg og tilhørende 
produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. Investeringen må 
være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon. 
Innovasjon Norge kan finansiere: 

 Tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg/driftsbygninger og 
tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. 

 Tilskudd til gjødsellager. 
 Tilskudd til investeringer i frukt- og bærdyrking. 
 Tilskudd til mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte. 
 Lån til investeringer på landbrukseiendommer, kjøp av eiendom og 

tilleggsareal. 
 Lån til generasjonsskifte ved familieoverdragelse gis normalt bare til 

personer under 35 år, samt i områder hvor bankene tilbyr dårlige vilkår 
for landbruk. 

OBS: Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 
Følgende prioriteringer er vedtatt for bruk av investeringsmidlene for Trøndelag i 
2020 (i prioritert rekkefølge): 

1. Melk og kjøttproduksjon på storfe med fokus på små og mellomstore bruk 
(15-30 årskyr) 

2. Storfekjøttproduksjon med fokus på gårder og områder som ikke er egnet 
for kornproduksjon. 

3. Varige investeringer innen produksjonene potet, frukt, bær og 
grønnsaker. 

4. Større investeringer til økologisk saueproduksjon på grunn av endrede 
krav til liggeareal samt tilskudd til generasjonsskifte ved oppgradering av 
eksisterende produksjonsanlegg. 

5. Lager og tørkeanlegg til kornproduksjon. 
6. Bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum 10 mnd. 

lagringskapasitet. 
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7. Fornying av driftsapparat i svineproduksjon og omlegging fra bur til 
frittgående høns i eggproduksjon i forbindelse med generasjonsskifte. Det 
forutsettes at tiltakene ikke medfører økt produksjonsvolum. 

For mer informasjon se Innovasjon Norge eller ta kontakt med Ane Haugen 
Wexelsen og Trine Sølberg på enhet for landbruk og naturforvaltning i Orkland 
kommune. 

 
ORIENTERING OM PROSJEKTET « MULIGHETER FOR 

MINDRE MELKEBRUK» 
Ansvarlig for tekst: Markus Pettersen, Enhet for landbruk og naturforvaltning 

Fylkesmannen i Trøndelag har i samarbeid med Trøndelag bondelag, Bonde- og 
småbrukerlagene, Tine, Norsk landbruksrådgiving, Innovasjon Norge, Trøndelag 
Fylkeskommune og kommunene tatt initiativ til prosjektet «Muligheter for mindre 
melkebruk». 
Dette er et utviklingsprosjekt rettet mot de små og mellomstore melkebrukene i 
Trøndelag. Prosjektets hovedformål er å arbeide for å ivareta sysselsetting 
(næringsaktiviteten) og sikre utnyttelse av ressursgrunnlaget på disse brukene. 
Hovedmålgruppen for prosjektet er melkeprodusenter og da spesielt de med 
mindre enn 30 kyr og/eller som har båsfjøs.   
Prosjektet vil først gjennomføre mobiliseringsmøter rundt om i Trøndelag, der 
målet er å treffe flest mulig melkeprodusenter. På disse møtene vil det være 
faglige bidrag fra Tine, NLR, Innovasjon Norge og Fylkesmannen, i tillegg til at en 
gårdbruker deler sine erfaringer og tanker.   
Aktuelle tema på møtene vil være:  

 økonomi og veivalg   
 bygningsløsninger  
 orientering fra Innovasjon Norge 
 innlegg fra gårdbruker  
 tilbud om «rådgivingspakker» gjennom prosjektet  

Det jobbes for tiden med program og plassering for disse møtene. Aktuelle datoer 
og sted for melkeprodusenter i vårt område er Berkåk 10/3 eller Orkanger 24/3. Vi 
ber om at dere setter av datoene nå, så kommer vi tilbake med nøyaktig sted og 
tidspunkt når dette er klart. 
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I etterkant av møtene ønsker vi å rekruttere flest mulig av små og mellomstore 
produsenter til å gå videre med rådgiving. Vi skal avklare rådgivningsbehov i en 
avklaringssamtale og deretter tilby brukeren et tilpasset rådgivningstilbud. Det 
kan være aktuelt å kombinere enkeltvis rådgivning og rådgivning i grupper. 
Rådgivingen som skal gis gjennom dette prosjektet skal gå ut over det som gis i 
ordinær produksjonsrådgiving, men skal utføres av eksisterende 
rådgivingsapparat.   

Vi ser for oss at en stor 
andel av 
rådgivningstimene vil bli 
levert av Norsk 
Landbruksrådgiving og 
Tine. Men gårdbrukeren 
står fritt til også å velge 
andre rådgivere, for 
eksempel 
regnskapsfører, 
Nortura, 
økonomirådgiver, 
juridisk rådgiver osv. 
Rådgiverne vil fakturere 
gårdbrukeren etter 
normal sats, men 
prosjektet tilbyr å dekke 
inntil 50 % av de direkte 
kostnadene knyttet til 
rådgivingen, begrenset 
oppad til kroner 7 500 
per bruk. Det er et mål 
å gi rådgiving til ca 300 
produsenter i løpet av 2 
år.  

Foto:  
Kajsa Selnes, 
AllDesign 
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ENHET FOR LANDBRUK OG NATURFORVALTNING 
Ansvarlig for tekst: Markus Pettersen, Enhet for landbruk og naturforvaltning 

Fra 01.01.2020 ble Orkland kommune en realitet, men fortsatt er det en del 
arbeid og avklaringer som gjenstår knyttet til ulik praksis, organisering og 
forvaltning innen de gamle kommunene.  
Orkla Landbruk ble fra årsskiftet til «enhet for landbruk og naturforvaltning», og 
får ansvar for fagområdene jordbruk, skogbruk, naturforvaltning og friluftsliv. 
Hovedoppgavene er knyttet til forvaltning av lovverk og tilskuddsordninger innen 
landbruket. Blant de viktigste lovene er naturmangfoldloven, motorferdselloven, 
viltloven, hundeloven, friluftsloven, vannressursloven, jordloven og 
skogbruksloven, samt en lang rekke tilhørende forskrifter. Enheten har også en 
viktig rolle innen næringsutvikling, plan- og arealforvaltning. 
Enheten vil fortsatt være lokalisert i Meldal, som en del av Landbrukssenteret 
Midt. Det utredes likevel flytting av landbrukssenteret til nye lokaler i Meldal 
kommunehus, men dette vil tidligst skje fra årsskiftet 2020/2021. 
 

Enheten består av følgende ansatte: 

Navn  Fagområder Kontortlf. Mobiltlf. 

Markus 
Pettersen  Enhetsleder, arealbruk og friluftsliv 72495195 91514841 

Erling Revhaug Skogbruk og viltforvaltning 72494787 47352325 

Trine H. 
Sølberg 

Jordbruk, tilskudd, deling, 
motorferdsel, næringsutvikling 
tradisjonelt landbruk 

72495194 40852234 

Ane Haugen 
Wexelsen 

Jordbruk, tilskudd, velferdsordninger, 
næringsutvikling tilleggsnæringer 72495192 90143469 

Johan Randahl Jordbruk, tilskudd, nydyrking, 
grøfting, forurensning 72494786 92810142 

Odd Lykkja Naturforvaltning og Vannområde 
Orkla 72495191 95962672 

Bertil Meland Jordbruk, konsesjon og 
egenerklæringer om konsesjonsfrihet 72492235 46809107 

Ivar Syrstad Prosjektleder Lensa   47905928 
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NY LANDBRUKSSJEF 
Ansvarlig for tekst: Markus Pettersen, Enhet for landbruk og naturforvaltning 

Markus Pettersen begynte som landbrukssjef høsten 2019 og skal lede den nye 
enheten for Landbruk og naturforvaltning i Orkland kommune. Markus vil jobbe 
med administrasjon, arealbruk og friluftsliv. Han erstatter Odd Lykkja som har gått 
over til en kombinert stilling som naturforvalter og koordinator for Vannområde 
Orkla. 
Markus er 47 år, oppvokst på Svorkmo og har utdanning innen økonomi og 
ressursforvaltning fra NLH (NMBU) i Ås. Han har jobbet 11 år som jordbrukssjef og 
landbruksveileder i Engerdal og Midtre Gauldal, samt 2 år som daglig leder i 
Engerdal kommuneskoger KF. Hans siste jobb før han begynte hos oss var 9 år 
som enhetsleder for plan, næring og teknikk i Engerdal kommune. 
Familien bor fortsatt i Engerdal, så han blir ukependler i alle fall for en periode. På 
fritida er Markus mye ute i naturen og har stor glede av fiske, jakt og skiturer.  
Han gleder seg til å bli bedre kjent med landbruksnæringa og kommer gjerne på 
besøk. Markus treffer du på markus.pettersen@orkland.kommune.no eller tlf  72 
43 51 95 / 91 51 48 41. 

 
 

NY VANNOMRÅDEKOORDINATOR 
Ansvarlig for tekst: Odd Lykkja, Enhet for landbruk og naturforvaltning 

Odd Lykkja har tatt over oppgaven som koordinator for Vannområde Orkla etter 
at Marte Turtum sluttet i februar. Vannområde Orkla jobber med alt vann som 
renner ned i Orkla/Orkdalsfjorden og omfatter med det Orkdal, Meldal og 
Rennebu, samt deler av Tynset og Oppdal. Målet med dette arbeidet er å få til god 
tilstand i alle vassdrag slik at det fungerer godt for fisk og andre som lever i eller er 
avhengig av vann. Mange steder kan det være utfordringer med forurensing fra 
gruvedrift, avløp eller landbruk, mens det andre steder er vandringshindre eller 
fysiske inngrep som vannkraft og kanalisering som gjør at vassdrag ikke fungerer 
som de skal. Vannområdet samarbeider blant annet med Orkla Fellesforvaltning 
om restaurering av gytebekker for laks og sjøørret, og håper på fortsatt godt 
samarbeid med landbruksnæringa om det som berører landbruk! Odd jobber 50 % 
for Vannområde Orkla og 50 % som rådgiver ved enhet for landbruk og 
naturforvaltning i Orkland Kommmune. Vannområde Orkla har en egen 
Facebookside hvor det står litt om hva som skjer. Som rådgiver er det først og 
fremst naturforvaltningssaker som er ansvarsområdet.  
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PRODUKSJONSTILSKUDD 
Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og naturforvaltning 

Her kommer ei orientering om noen viktige regler som gjelder for 
produksjonstilskuddene:  
Melkekyr må ha kalvet de siste 15 månedene før telledato for å regnes som 
melkekyr. Ellers skal de føres som storfe. Dette gjelder selv om de fortsatt melker 
på telledato. Det samme gjelder for ammekyr.  
All jord som det søkes produksjonstilskudd på skal det være høstet i løpet av 
søknadsåret. Hvis det ikke er høstet avling skal jorda settes som ute av drift.   
Det skal være ei sone mot åpne bekker som er bred nok til å hindre avrenning, 
minimum 2 meter, som ikke blir jordarbeidet eller sprøytet, men det er lov å 
høste eller beite vegetasjonssonen. Hvis man f.eks pløyer helt inntil bekken mister 
man areal- og kulturlandskapstilskuddet på minimum det arealet som grenser til 
bekken.  
 

Beitetilskudd: For å få beitetilskudd må minst halvparten av det daglige 
foropptaket være hentet ved beiting. Ved søknad om beiting i utmark må minst 
halvparten av foropptaket være hentet fra utmarksbeitet. Det er et krav at du skal 
kunne dokumentere at dyrene har vært på beitet i den aktuelle perioden, egne 
notater i KSL, faktura på dyretransport eller lignende. Dokumentasjonen skal 
vise:   

 antall dyr pr. dyreslag på beite  
 slippdato og sankedato  
 hvilke beiter de har vært på i ulike tidsrom  
 

Gjødslingsplan: Alle som søker arealtilskudd har i utgangspunktet krav om å ha 
gjødslingsplan. Hvis man disponerer husdyrgjødsel fra minst 5 gjødseldyrenheter 
skal det være årlig plan. Som grunnlag for gjødslingsplana skal det være 
jordanalyser som ikke er mer enn maks 8 år gamle. Hvis man har en enkel og 
ensidig driftsform der gjødslingsbehovet varierer lite fra år til år, kan man søke 
kommunen om å få godkjent gjødslingsplana for et tidsrom på inntil 5 år.  
 

Refusjon av avløserutgifter: For å få refundert utgifter til avløsning kan man 
bruke avløserkontoret, lønna avløseren selv eller leid inn andre foretak til 
avløsning. Dette gjelder ikke bare ren fjøsavløsning, men også andre oppgaver det 
er vanlig at gårdbrukeren gjør selv, som saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold 
av driftsbygning, jordarbeiding, gjerdehold og lignende. Det er ikke nødvendig å 
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sende kopi av fakturaer sammen med søknaden, men du må kunne vise den fram 
dersom det blir kontroll. Du kan kun oppgi utgifter til selve arbeidet, ikke leie av 
maskiner som f.eks rundballepresse og traktor, og ikke merverdiavgiften.  
 

Plantevernjournal: Alle foretak som bruker kjemiske plantevernmidler må ha 
plantevernjournal. Denne skal inneholde opplysninger om navn på 
plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling, dosen som ble brukt, området og 
veksten som midlet ble brukt på.  
 

 

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 
(SMIL): 

Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og naturforvaltning 
Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i 
jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket utover det 
som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Det må søkes elektronisk via 
Agros. Agros er et saksbehandlingssystem som ligger hos Landbruksdirektoratet 
og som du logger på via Altinn. Du kan følge denne lenka for å riktig skjema: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-
spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/. Vi har to søknadsfrister i 2020, 15. mars og 
1. september. Det kan innvilges tilskudd til tiltak som ivaretar natur- og 
kulturminneverdiene i kulturlandskapet. Det kan også innvilges tilskudd til 
gjennomføring av tiltak som hindrer eller reduserer forurensning fra jordbruket, 
eller til planleggingstiltak som leder fram til konkrete tiltak. Nærmere detaljer om 
hvilke tiltak som kan søkes om kan du få vite ved å kontakte enhet for landbruk og 
naturforvaltning. 

 
TILSKUDD TIL GRØFTING: 

Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og naturforvaltning 
Vi oppfordrer alle som har behov for grøfting til å søke tilskudd, da det normalt er 
rikelig med midler til dette. Søknad må sendes i god tid før grøftinga starter slik at 
kommunen kan gjennomføre en tilfredsstillende saksbehandling. Tilskuddsatsen 
er 2000 kr/daa for systematisk grøfting og 30 kr/meter grøft for usystematisk 
grøfting. Søknad leveres gjennom Agros. Du finner skjemaet via denne lenka: 
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-
drenering-av-jordbruksjord/        
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FORBUD MOT FYRING MED MINERALOLJE 
Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og naturforvaltning 

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av 
bygninger. Mineralolje er lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre oljer av 
mineralsk opprinnelse. Forbudet gjelder også for fjernvarmeanlegg med under 1 
MW installert termisk effekt hvis anlegget leverer varme til oppvarming av 
bygninger. Forbudet gjelder ikke for fritidsboliger og seterbygninger så lenge disse 
ikke er tilknyttet strømnettet. For driftsbygninger i landbruket trer ikke forbudet i 
kraft før 1. januar 2025. Det er eier og bruker av fyringsanlegg som skal sørge for 
at denne bestemmelsen blir overholdt. Kommunen kan i enkeltilfeller gi 
dispensasjon fra forbudet dersom det foreligger særlige grunner. For å få 
dispensasjon må det søkes skriftlig til kommunen. 
Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og 
sikres mot utilsiktet påfylling. Når tanken blir tatt ut av bruk, skal det sendes 
skriftlig melding til kommunen. Nedgravde oljetanker som tas permanent ut av 
bruk, skal som hovedregel tømmes for olje og graves opp. Nærmere opplysninger 
kan fås hos kommunen. 
 
 

OMGJØRING AV DRIFTSBYGNINGER TIL MINILAGER 
Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og naturforvaltning 

I det siste har det blitt populært å bygge om tomme driftsbygninger til minilager 
for utleie. Det er deIvis et stort behov for lagerplasser og dette kan være en god 
inntektskilde på gårdsbruk med store driftsbygninger som ikke lenger brukes til 
sitt opprinnelige formål. I følge Plan- og bygningsloven er dette en bruksendring 
som er søknadspliktig til kommunen. De som går med slike planer, anbefales å ta 
kontakt med kommunen for å avtale en forhåndskonferanse. Etter som tiltaket 
med ombygging gjelder allminnelig driftsbygning i landbruket, kan både søknad og 
utførelse foretas av tiltakshaveren. En bruksendring kan innebære at nye krav 
etter Plan- og bygningsloven må være oppfylt, for eksempel knyttet til brann, 
isolasjon eller trafikale forhold . 
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FISKEREGLER I ORKLA FOR 2020 
Ansvarlig for tekst: Rune Krogdahl, Orkla Fellesforvaltnig  

Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok 29/11-2019 følgende: 
Fiskeregler Orkla 2020: 
Sesong: 1. juni – 31. august 
Fredninger(ikke åpnet for uttak) 

 All ørret er fredet hele sesongen 
 All hunnlaks er fredet fra og med 1. juli 

Kvoter : 
 Døgnkvote 1 laks 
 Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm og maks 1 kan 

være hunnlaks 
Fiskereglene ble enstemmig vedtatt. 
Styret ønsket videre at det skal orienteres om at reglene kan endres både den ene 
og andre veien ved midtsesongsmøtet. 
 
 

VALG I ORKLA FELLESFORVALTNING 
Ansvarlig for tekst: Rune Krogdahl, Orkla Fellesforvaltnig  

I løpet av februar skal det som vanlig være valg av representanter til styret og 
representantskapet i Orkla Fellesforvaltning. Valgene foregår i de ulike kretsene.  
 
Kretsmøter: 
Rennebu 25. februar 
Orkdal 26. februar 
Meldal 27.februar 
 
Videre vil årets representantskapsmøte være 2. april.  
Nærmere informasjon om møtene, samt valgkomiteenes innstilling vil bli sendt ut 
sammen med innkalling til rettighetshaverne i Orkla.  
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Norsk Landbruksrådgiving 

Meldal Landbrukstjenester 

Meldal Regnskapskontor 

Orkla Fellesforvaltning 

ALLSKOG 

Enhet landbruk og naturforvaltning, Orkland kommune 

 


