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INFORMASJON FRA MELDAL REGNSKAPSKONTOR 
Ansvarlig for tekst: Kari Rikstad, Meldal regnskapskontor 

 
Innlevering av bilag, årsoppgaver mm for 2020: 
Minner om at alt som tilhører regnskapet for 2020 må leveres så 
snart som mulig. 
 
Ny medarbeider fra 01.10.20 
Kaja Lilleås begynte ved Meldal Regnskapskontor 1. oktober 
2020.  
Kaja har bachelor i økonomi og administrasjon og er autorisert 
regnskapsfører. Hun har arbeidet på regnskapskontor siden 
2014. Vi ønsker Kaja velkommen og vi håper hun vil trives hos 
oss! 
 
Mva på utleie av overnatting: 
Redusert sats (6%) pga korona 
videreført til og med 30.06.21: 
Utleie av rom fra hoteller, moteller, 
herberger o.l., samt utleie av lokaler 
til konferanser og møter mv. fra 
hotell o.l. er merverdiavgiftspliktig 
med lav sats 6 % (12 % fra 
01.07.21) mva. Det samme gjelder 
utleie av fast eiendom til camping 
og utleie av hytter, ferieleiligheter 
og annen fritidseiendom.  
 
Det betyr at fakturering av utleie av 
overnatting til fiskere til og med 
30.06.21 skal faktureres med 6% 
mva. Fra 01.07.21 er mva-satsen 
12%. 
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SKOG 
Ansvarlig for tekst: Ole Johan Skjærli, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning,Orkland kommune 
 
Landbruksdirektoratet har fått nye nettsider. Mer informasjon 
om ordningen med skogfond finnes her: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/skogfond-
og-skogfondkonto. 

Her kan du administrere din egen 
skogfondskonto, og det anbefales 
at alle logger inn og sjekker 
kontaktinformasjon som for 
eksempel e-postadresse. Ved 
søknader om skogfond og tilskudd 
er det viktig at riktig kontonummer 
ligger inne på skogfondskontoen. 
Her finner man også saldo over 
innestående skogfond. 
 

Orkland kommune ønsker at alle 
skogeiere som kan søke elektronisk 
om både skogfond og tilskudd til 
tiltak som er godkjent for dette, 
faktisk bruker den elektroniske 
ordningen. Dette gjør 
søknadsprosessen enklere og 
raskere både for skogeier og for 
kommunens behandling etterpå. 

 

«Retningslinjer for tilskudd til skogkultur 2021» er ikke vedtatt 
enda. Orkland kommune har fått tildelt 850 000,- i NMSK-midler 
til skogkultur, tynning og miljøtiltak. I tillegg til denne fordelingen 
har Statsforvalteren avsatt midler til senere fordeling. 
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«Retningslinjer for tilskudd til skogsvei mv. 2021» er ikke vedtatt 
enda. Kommunene Skaun, Orkland, Rindal, Heim og Hitra 
samarbeider om felles retningslinjer, og har fått tildelt 2,0 
millioner kroner til disposisjon for 2021. 
 

Retningslinjene fra 2020 ligger ute og en kan der se hvilke 
prioriteringer som er gjort, og hvilke tilskuddssatser som er 
fastsatt. Nye retningslinjer for 2021 vil bli vedtatt i løpet av mars 
og blir lagt ut under skogbruk på Orkland kommune sine 
hjemmesider 
https://www.orkland.kommune.no/skogbruk.514152.no.html. 
 

BEMANNINGSENDRINGER INNEN SKOGBRUK 
Ansvarlig for tekst: Markus Pettersen, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning,Orkland kommune 

Erling Revhaug har sagt opp sin stilling som skogbruksrådgiver 
og blir pensjonist fra 01.03.2021. Erling startet som skogbrukssjef 
for Orkdal kommune i 1980 og har arbeidet over 40 år innen 
kommunal skogforvaltning. I perioden 1989 – 1994 hadde han 
også ansvaret for Agdenes, før han fra 2006 ble 
skogbruksrådgiver for Orkdal og Meldal. Erling har markert seg 
som en sterk fagperson og har bl.a vært pådriver for mange 
vegprosjekter. Vi takker Erling for den lange innsatsen for 
skogbruket i kommunen og ønsker han en god tilværelse som 
pensjonist. 

Som erstatter for Erling har vi ansatt Ole Johan Skjærli som ny 
skogbruksrådgiver. Ole Johan vil arbeide med forvaltning av 
lovverk og støtteordninger innen skogbruket, samt vilt- og 
naturforvaltning.  Ole Johan er 36 år, oppvokst på Storås og har 
master i skogfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) i Ås. Han har jobbet som arbeidsleder i 
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Allskog BA, skogbruksrådgiver i Sør-Fron kommune og 
virkeskjøper i Nortømmer AS. Han kommer nå fra tilsvarende 
jobb som skogbruksrådgiver i Rindal kommune. Ole Johan er 
småbarnsfar og bor på Drogsetmoen. På fritida er han mye ute 
i naturen og har stor glede av fiske, jakt og hytteturer. Han 
gleder seg til å bli bedre kjent med skogeierne og kommer 
gjerne på besøk eller befaring. Ole Johan starter hos oss fra ca 
20/4. 

Også innen Lensa-prosjektet er det endringer, men dette 
gjelder mest på det formelle planet. Ivar Syrstad har sagt opp 
sin stilling hos Orkland kommune fra 01.03.2021. Han fortsetter 
likevel sitt engasjement som prosjektleder gjennom salg av 
tjenester fra firmaet Ivars AS, slik at arbeidet og kontaktpunkt i 
praksis blir som tidligere. 

 
 

HOGST I KANTSONER OG LANGS BEKKER 
Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning,Orkland kommune 
 

Fortsatt er det en del som fjerner all kantskogen langs bekker 
og i kantsona mellom dyrkamarka og tømmerskogen. DET ER 
IKKE LOV! Lovverket er helt klar på at denne skogen har et vern 
og skal behandles forsiktig, særlig gjelder dette kantskogen 
langs bekker, hvis du fjerner denne risikerer du en betydelig 
reduksjon i produksjonstilskuddet. Kantsonene består av 
lauvkratt som er viktig for viltet, både som skjulested og matfat. 
En forsiktig skjøtsel er godtatt, men ta gjerne en telefon til 
landbrukskontoret hvis du er i tvil. 
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TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET 
(SMIL) 

Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og 
naturforvaltning,Orkland kommune 

 
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak er å fremme natur- 
og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan 
forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Noen eksempler på 
tiltak som kan få støtte er istandsetting av hydrotekniske 
anlegg, rydding og inngjerding av gammel kulturmark, åpning 
av bekker, graving av gårdsdammer og fangdammer, anlegg 
av leplantninger og miljøplantninger, stier og turveier i 
kulturlandskapet, restaurering av verneverdige bygninger og 
anlegg og mye mer!  
 

Lenke til miljøstrategien for Orkland finner du her:  
https://www.orkland.kommune.no/getfile.php/4741093.2685.7b
quijbslsipub/SMIL-strategi_orkland_kommune.pdf 
 

Lenke til infobrosjyre om SMIL finner du her: 
https://www.orkland.kommune.no/getfile.php/4741092.2685.bls
skknsassmbu/retningslinjer_smil_2020.pdf 
 

Søknaden leveres elektronisk via Altinn. Årets pott for Orkland er 
på 1 million kroner, søknadsfristen er seinest 15. mars. Om du 
ikke rekker denne er det en ny frist 1. september. Hvis du er 
usikker på hvordan du søker, vennligst kontakt saksbehandler 
på tlf. 72494786.  
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PRODUKSJONSTILSKUDD 
 – ERFARINGER ETTER SØKNADSOMGANGEN 2020. 

Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og 
naturforvaltning,Orkland kommune 

 
 Kyr som søkes på må ha født en kalv de siste 15 

måneder. Hvis de ikke har gjort det, selv om de fortsatt 
produserer melk, skal de føres som «annet storfe». 
Dødfødsler er godkjent, men ikke tilfeller der kua har 
«kastet» kalven. Hvis du har melkekyr er normen at de 
minimum produserer halvparten av det som er 
gjennomsnittsproduksjonen for denne rasen, ellers regnes 
det ikke som «vanlig jordbruksproduksjon». 
 

 Mange som søker om beitetilskudd har dårlig 
dokumentasjon på beitetida. Det er viktig å ha gode 
noteringer som viser utslipp og innsett av hvert enkelt dyr, 
også navn eller nummer på beitet. Til hjelp til dette har vi 
laget et eget skjema.  Man kan selvsagt også notere i en 
notisbok eller lignende, poenget er at det må være 
mulig å kontrollere at beitetida er oppfylt. Det må også 
foreligge et kart der hvert beite er merket med et navn 
eller et nummer slik at vi kan vurdere om dyrene har tatt 
opp minst 50% av foret ved beiting. Om dyrene bare går 
i et inngjerdet område, men får det meste av næringen 
fra rundballer skal man ikke ha beitetilskudd. 
 

 For å søke dyretilskudd til sauer må du levere lam til slakt, 
og lammene må ha en akseptabel slaktevekt i forhold til 
normalvekten for rasen. Det er noen saueeiere med små 
besetninger som knapt leverer lam til slakt. Hvis grunnen 
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er at de setter på alle søyelammene til avl er det 
forståelig, men hvis de bare har sauene til å pleie 
kulturlandskapet, uten å produsere kjøtt regnes det ikke 
som vanlig jordbruksdrift, og da skal de ikke ha tilskudd.  
 

 Hester i pensjon i beitesesongen: Hvis du har hester på 
beite som ikke tilhører deg kan du føre dem på 
søknaden som «hester i pensjon i beitesesongen». Det 
kan hjelpe deg å få arealtilskudd på hele arealet, og du 
kan få beitetilskudd for dem. Kravet er at du må ha en 
skriftlig beiteavtale med eier, ellers skal de ikke regnes  
med. 

 

 Forholdsvis mange benytter seg av muligheten til å føre 
utgifter til kjøp av tjenester fra annet foretak. Da må man 
huske at det er ikke alle utgiftene som er godkjent. I 
tillegg til fjøsavløsing kan en ta med utgifter til arbeid som 
bonden ofte gjør selv, som sauklipping, klauvskjæring, 
vedlikehold av driftsbygning, gjerdehold, beiterydding 
etc. Rundballepressing kan utgiftsføres, men utgifter til 
leie av maskiner gir ikke grunnlag for refusjon, kun 
arbeidslønna til maskinfører. Derfor må fakturaen skille 
mellom arbeidslønn til kjører og leie av traktor og presse. 
Det medfører at merverdiavgifta ikke kan tas med i 
utgiftene, mens utgifter til feriepenger 
og arbeidsgiveravgift kan tas med. 
Ifølge retningslinjene kan ikke utgifter 
til innleie av fjærfeplukkere tas med, 
utover utgiftene til en enkelt avløser 
som utfører det som bonden normalt 
ville ha gjort. 
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PÅ TIDE Å FÅ BORT PIGGTRÅDEN! 
Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning,Orkland kommune 
 
I 2010 ble dyrevelferdsloven endret slik at det ble forbudt å 
bruke piggtråd for å regulere dyrs ferdsel. I eksisterende gjerder 
som er i bruk og blir vedlikeholdt er det ikke noe påbud om å 
fjerne piggtråden, men hvis gjerdet skal vedlikeholdes er det 
ikke lov å bytte ut gammel piggtråd med ny piggtråd, da skal 
den fjernes. Gamle gjerder som ikke vedlikeholdes skal uansett 
fjernes, det står klart i «Lov om grannegjerde». Hvert år skjer det 
dyretragedier der vilt setter seg fast i gamle gjerder og blir 
alvorlig skadet. Også bufe og jakthunder er utsatt for skader. 
Når vi reiser rundt i kommunen, ser vi en del forfalne gjerder, 
både med og uten piggtråd som ligger og slenger. Det er 
grunneierens ansvar å fjerne disse, men alt for mange bryr seg 
ikke. Hvis kommunen skal kunne få gjort noe med problemet er 
vi avhengig av å få melding om hvor det ligger forfalne 
piggtrådgjerder.  
 
 

TILSKUDD TIL DRENERING 
Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning,Orkland kommune 
 
Det er mulig å søke om tilskudd til drenering. Søknaden må 
være vedlagt et kart der planlagte grøfter er inntegnet. 
Tilskuddet er 2000 kr/daa for systematisk drenering, mens man 
får 30 kr/ meter for systematisk drenering, altså der det legges 
noen spredte enkeltgrøfter. Søknadsskjema fins på Altinn, og 
kan sendes inn digitalt hele året, Orkland har ingen søknadsfrist. 
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FISKEREGLER I ORKLA FOR 2021 
Ansvarlig for tekst: Rune Krogdal, Orkla Fellesforvaltning 

 
Sentrale forskrifter fastsettes av Miljødepartementet hvert 5 år 
og er rammene vi har å forholde oss til når vi fastsetter egne 
regler. Miljødirektoratet utarbeider og foreslår regler for hvert 
laksevassdrag basert på innspill fra Statsforvalteren (tidligere 
Fylkesmannen) og Vitenskapelig råd for Lakseforvaltning.  
 
På grunn av dårlig måloppnåelse de siste 4 år ønsket 
Miljødirektoratet (MD) i sitt første forslag å kutte sesongen med 
2 uker i Orkla for perioden 2021-2025. 3 måneders fiskesesong er 
et klart uttalt mål for forvaltningen i Orkla. Derfor  prioriterte 
styret arbeidet med å finne løsninger som Statsforvalteren 
støttet og MD kunne godta, slik at vi kunne opprettholde en 
sesong på 3 måneder. Etter hvert nådde vi fram med vår 
løsning. I MD sitt brev til departementet som ble oversendt før 
jul, foreslås det nå en sesong på 3 måneder for de neste 5 år. 
Forskriften vil bli endelig vedtatt på etterjulsvinteren en gang.  
 
Fastsettelse av reglene for 2021 ble så gjennomført i samsvar 
med prosessen som er nedfelt i fellesforvaltningens vedtekter. 
Etter at data fra årets sesong og de ulike 
overvåkingsprosjektene forelå, ble disse gjennomgått og 
diskutert i Fagrådet for Orkla. Videre ble de presentert på 
Høstmøtet som alle rettighetshavere i Orkla blir invitert til. På 
grunn av smittevernshensyn var det skriftlig påmelding til dette 
møte i år. Oppsummering av møtene ble så presentert og 
diskutert på Representantskapsmøte i Orkla Fellesforvaltning før 
de nye fiskereglene ble vedtatt i styremøte 26/11-2020. 
Vedtaket var med forbehold om at de samme rammene for 
Orkla blir opprettholdt i de sentrale forskriftene.  
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Av data som dannet grunnlaget for reguleringene kan nevnes:  
- Rapport fra vitenskapelig råd for lakseforvaltning  
- Laksetelleren på Bjørsetdammen 
- Data fra drivtellinger/gytegroptellinger  
- Utvikling i fangststatistikk på forskjellige vald og for hele elva 
- Overvåkningsfiske i kilenotstasjon på Agdenes 
 
Følgende fiskeregler for 2021 ble vedtatt: 
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 
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Norsk Landbruksrådgiving 

Meldal Landbrukstjenester 

Meldal Regnskapskontor 

Orkla Fellesforvaltning 

ALLSKOG 

Enhet landbruk og naturforvaltning, Orkland kommune 

 


