Mars 2022

Tilskuddsordninger
Fiskeregler og gytebekker
Hjortevilt - jaktforskrift og
bestandsplaner
Klimarådgiving og
rådgivingsavtaler
Vann på avveie og tiltak i
bekker
Kantsoner mot vann
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SKOGBRUK OG HJORTEVILT
Ansvarlig for tekst: Siri Eithun, Enhet for landbruk og naturforvaltning,Orkland
kommune

Ole Johan Skjærli har permisjon til 1.
august. I denne perioden er Odd Lykkja
ansvarlig for hjorteviltet. For hjelp til
skogbrukssakene leier vi inn Ada Aas
Skjerve fra Rennebu kommune. Hun
jobber i utgangspunktet en dag pr. uke
hos oss og blir å treffe på
Landbrukssenteret Midt på fredager fra
og med 11. mars og fram til ferien. Ada
har telefon 948 44 229.

SPØRSMÅL OM TILSKUDDSORDNINGENE
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Har du spørsmål om tilskuddsordningene, ta komtakt med oss.
Vi hjelper deg gjerne. Vi er som regel å finne ved
Landbrukssenteret Midt i Meldal, men Johan tar imot dere
- på kommunehuset i Snillfjord 8.3.
- på kommunehuset i Agdenes 9.3.
- på Orkland Rådhus 10.3 og 11.3
KONTAKTPERSON

TELEFON

EPOST

Trine Sølberg
Johan Randahl
Ane H. Wexelsen

48117197
48112057
90143469

Trine.solberg@orkland.kommune.no
johan.randahl@orkland.kommune.no
ane.wexelsen@orkland.kommune.no
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PRODUKSJONSTILSKUDD
Ansvarlig for tekst: Trine Sølberg/Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk
og naturforvaltning,Orkland kommune

Søknadsfrist og utbetaling
Det er to søknadsomganger med frist
• 15.3 – for husdyrprodusenter
• 15.10 – for husdyr- og planteprodusenter
Søk i god tid før fristen.
Utbetaling skjer medio februar 2023.
Har det vært generasjonsskifte?
Ved generasjonsskifte vil ikke den nye bonden få tilsendt
informasjon på SMS om søknadsfrister og lignende, men den
som har slutta! Da er det viktig at den eldre generasjoner
orienterer den yngre om at det må søkes.
Viktig å legge inn riktige opplysninger.
Søker har selv alt ansvar for at opplysningene i søknaden er
riktige. Kommunen skal alltid vurdere om tilskuddet skal
avkortes ved feilopplysninger. Ved brudd på annet regelverk
innenfor jordbruket skal tilskuddet avkortes. Overordnede
myndigheter ser på avkortning som et virkemiddel for at
bonden skal komme med riktige opplysninger.
Hvor ser kommunen oftest «feil» som fører til avkorting av
tilskudd?
 Kyr må ha kalvet i løpet av de siste 15 måneder før
telledato for å regnes som ammeku/melkeku. For kyr av
bevaringsverdig rase er kravet 18 måneder.
 Arealopplysninger, spesielt hvor flere søker på samme
eiendom
 For å gi rett på tilskudd til dyr på beite skal dyrene beite i
minimum 16 uker i arealsone 1-4 og minimum 12 uker i
arealsone 5-7 (utmarksbeite 5 uker). Mer enn 50% av
grovfôret må komme fra beite.
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Vær ekstra oppmerksom på varselmeldingene
Varselmeldingene dere får på skjermen når dere søker om
produksjonstilskudd, kan gi dere viktig informasjon om at noe
ikke stemmer i søknaden. Varselmeldinger er blå, oransje og
røde avhengig av alvorlighetsgrad. Varselmeldingene kan
bidra til å fange opp at dere f.eks. har glemt å føre opp dyr
ved oktoberrunden.
Legg gjerne igjen en kommentar til oss i søknaden. Det kan
være en god årsak til varselmeldingen.
Er du usikker på noe? Ring oss heller en gang for mye enn en
for lite.

REGIONALE MILJØTILSKUDD (RMP)
Ansvarlig for tekst: Trine Sølberg/Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk
og naturforvaltning,Orkland kommune

Regionale miljøtilskudd skal bidra til å ivareta jordbruket sitt
kulturlandskap, biologiske mangfold, kulturmiljø og kulturminner
samt å økt tilgjengeligheten i jordbrukslandskapet. Det skal
også bidra til å redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til
luft og avrenning til vann fra jordbruket. Med god planlegging
kan det være litt å hente innenfor RMP.
Gode tips:
• Sjekk regelverket før våronna - Gå inn på Statsforvalteren
sin hjemmeside for Trøndelag.
• Viktig med gode skiftenotater – dokumentasjon
• Søknadsfrist 15.10 – åpnes for å søke 15.9
• Ikke vent med å søk – her kan det fort gå litt i surr med
inntegning i kart.
• Bruk PC når du søker – ikke nettbrett eller telefon
• Kopierer du fra året før? – Sjekk at det er riktig
Her følger orientering om de ulike ordningene:
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Kulturlandskap (RMP)
Drift av bratt areal
Areal må høstes ved slått, tresking eller opptaking og ha ei
helling på mer enn 1:5 og 1:3.
Drift av beitelag
Tilskudd kan gis til beitelag for å stimulere til samarbeid om
beiting.
Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark
Tilskudd til beiting av jordbruksarealer med
kulturlandskapsverdier skapt av langvarig tradisjonell
jordbruksdrift. Tilskudd kan gis til beiting av
• Øyer/holmer/vegløse områder
• Verna områder
• Setervoller
Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark
Tilskudd til beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark.
Dette gjelder øyer og holmer uten veiforbindelse som beites i
minst 5 uker i sommerhalvåret.
Slått av verdifulle jordbrukslandskap
Tilskudd kan gis til slått av jordbruksarealer med
kulturlandskapsverdier skapt av langvarig tradisjonell
jordbruksdrift. Aktuelle områder her er:
• Øyer/holmer/vegløse områder
• Verna områder
• Setervoller
Biologisk mangfold (RMP)
Slått av slåttemyr og slåttemark
Tilskudd kan gis til slått av de utvalgte naturtypene slåttemyr og
slåttemark hvis arealene er registrert i miljøbasen «Naturbase».
Arealene må være klassifisert som «svært viktig» og «viktig» eller
etter NiN-klassifiseringa ha svært høy, høy eller moderat
lokalitetskvalitet, og det må være utarbeidet skjøtselsråd.
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Beiting av kystlynghei
Tilskudd til helårs beiting med sau av naturtypen kystlynghei.
Skjøtsel av biologisk verdifulle areal
Slått eller beiting av innmark med særlig verdi for plante- og
dyrelivet. Her må det være innslag av planter som er
karakteristisk for gammel kulturmark og det må være
utarbeidet skjøtselsråd for skjøtsel av biologisk verdifulle areal.
Her må søker være nøye ved inntegning i kart.
Skjøtsel av trua naturtyper
Slått eller beite av innmark for å ta vare på de trua
naturtypene «naturbeitemark» og «hagemark» krever at arealet
er registrert i miljøbasen «Naturbase» og klassifisert som «svært
viktig» og «viktig» eller etter NiN-klassifiseringa ha svært høy, høy
eller moderat lokalitetskvalitet.
Soner for pollinerende insekter
Tilskudd for å bedre betingelsene for ville pollinerende insekter
på åkerareal. Her kan man ha ei stripe med ettårig eller
flerårige blomstrende vekster langs kant eller gjennom
kornåker, grønsak –eller potetåker. Velg frøblanding med arter
som gir blomstring gjennom hele pollinatorsesongen.
Ordningen gjelder IKKE for grasareal.
Kulturminner og kulturmiljø (RMP)
Drift av seter
Tilskudd kan gis til drift av seter med melkeproduksjon. Setringa
må vare i minst fire uker. Melk skal enten leveres til meieri eller
foredles på setra.
Besøksseter
Dette er tilskudd til seter som er åpen for besøkende og som
har melkeproduksjon. Seterfolket må bo på setra. Melka
foredles på setra og det må drives i minimum fire uker.
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Skjøtsel av automatisk freda kulturminner
Tilskudd til slått eller beiting av automatisk freda kulturminner
som ligger på eller inntil jordbruksarealene. Kulturminnet må
være registrert i kulturminnebasen «Askeladden» og det må
være utarbeidet skjøtselsråd for automatisk freda kulturminner.
Avrenning til vann (gjelder korn, oljevekster, belgvekster –
åkerareal) (RMP)
Ingen jordbearbeiding om høsten
Åkerareal som ikke jordbearbeides om høsten. Arealet skal ikke
jordbearbeides før 1. mars året etter søknadsfrist.
Grasdekte vannveier og grasstriper i åker
Tilskudd for flerårig grasdekke i drog på åkerareal. Tilskudd for
grasdekke på tvers av fallet i lange hellinger. Det må være
tilsådd med flerårig gras og evt. kløver/urter og grasveksten må
i såingsåret være godt etablert om høsten.
Grasdekt kantsone i åker
Flerårig grasdekke langs kanten mot vassdrag på åkerareal.
Sonen bør ikke være mer enn ti meter fra vassdraget for å
være berettiget tilskudd.
Fangvekster som underkultur
Fangvekster sådd sammen med korn, oljevekster og
belgvekster. Normalt vil fangveksten i Trøndelag være raigras.
Utslipp til luft (RMP)
Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen
(§ 22)
Tilskudd der all husdyrgjødsel som foretaket bruker på sitt
jordbruksareal blir spredd om våren eller i vekstsesongen – FØR
10.8.
Skal ha gjødselplan og skiftenoteringer som viser sprededato
og gjødselmengde spredd pr dekar. Dette tilskuddet kan
kombineres med § 24. Ikke med § 23.
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Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel (§ 23)
Tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest ved
nedfelling eller nedlegging. Metoden må brukes på alle
sesongens gjødslinger på omsøkt areal. Frist for spredning er
10.8. Søker skal ha gjødselplan og skiftenoteringer som viser
sprededato og gjødselmengde spredd pr dekar. Dette
tilskuddet kan kombineres med § 24. IKKE med § 22.
Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange (§ 24)
Tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest med
tilførselsslange – gis som et tillegg til tilskudd etter § 22 og § 23.
Metoden må brukes på alle sesongens gjødslinger på omsøkt
areal. Dette tilskuddet gis som et tillegg og skal kombineres
enten med § 22 eller § 23. Foretaket må kunne dokumentere
bruk av tilførselsslange.
Plantevern (RMP)
Ugrasharving i åker (kornåker)
Tilskudd til harving for fjerning av ugras – i stedet for bruk av
plantevernmidler. Arealer som Debio har klassifisert som
karensareal eller økologisk drevet areal er ikke
tilskuddsberettiget.
Ugrasbekjempelse i radkulturer
Tilskudd for bruk av mekanisk metode eller flamming for å fjerne
ugras – i stedet for å bruke plantevernmidler. Arealer som
Debio har klassifisert som karensareal eller økologisk drevet
areal er ikke tilskuddsberettiget.
Miljøavtale og klimarådgiving(RMP)
Klimarådgiving
Tilskudd for å stimulere til kunnskapsoppbygging hos bonden
om klimautslipp, karbonbinding og klimatilpasning med sikte på
å få gjennomført klimatiltak i jordbruksproduksjonen på sitt
foretak.
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Tiltaksklasser:
• En-til en rådgiving – høg sats (både plante- og
husdyrproduksjon)
• En-til-en rådgiving – lav sats (enten plante- eller
husdyrproduksjon)
• Grupperådgivning
Klimarådgiverne skal være godkjente. Oversikt finnes på
Landbruksdirektoratets side. Det er godkjente rådgivere
innenfor NLR og Tine. Tiltaksplan skal legges ved søknaden

Informasjonsmøte om RMP-ordningene tirsdag 22.
mars kl 11.00 – 14.00 på Rådhuset i
kommunestyresalen
TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET
(SMIL)
Ansvarlig for tekst: Enhet for landbruk og naturforvaltning, Orkland
kommune

Formålet med SMIL-midlene er å fremme natur- og
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere
forurensningene fra jordbruket utover vanlig jordbruksdrift.
Det kan søkes tilskudd til:
1. Planleggings- og tilretteleggingstiltak (prosjekter som
leder fram til planer for konkrete tiltak)
2. Forurensningstiltak: Tiltak for å hindre erosjon og
forurensning
3. Kulturlandskapstiltak: Tiltak som ivaretar natur- og
kulturminneverdiene i kulturlandskapet. Herunder tiltak
for å ivareta biologisk mangfold
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Kommunens SMIL-strategi og -retningslinjer viser prioriteringer
og tilskuddssatser. Den finner du her. Velg avsnitt SMIL.
Årets første frist for å søke SMIL-midler er 15. mars, neste frist er 1.
september.
Silo: Fra i år er det mulig å søke om SMIL-midler til bygging av
grovforsilo, men bare under forutsetning av at det innebærer
mindre bruk av rundballer slik at plastforbruket blir redusert. Det
skal ikke være som en del av en bruksutbygging som øker
produksjonen. I slike tilfeller er det Innovasjon Norge som kan gi
tilskudd.
Gjødsellager: Vi kan ikke gi SMIL-midler til utvidelse av
lagerkapasiteten for husdyrgjødsel, men det er mulig å søke
om tilskudd til å bygge tak over eksisterende gjødselkum, med
formål å redusere utslipp til luft. En positiv bivirkning av dette
tiltaket er at når nedbøren holdes ute, får du samtidig større
lagringskapasitet.
Nofence: Vi kan i år gi tilskudd til kjøp av Nofence-klaver. Dette
for å hindre at tidligere kulturmark gror
igjen. Det er en fordel om området er
kartlagt etter NIN-metoden (Natur I
Norge). Beitingen kan med fordel
være kombinert med rydding av
skog/kratt.
Fremmede uønska arter: En del
aggressive innførte arter sprer seg med
voldsom fart også her i kommunen.
Hvis du har fremmede, uønska arter
på eiendommen din som du ønsker å
bli kvitt kan du få SMIL-midler til diverse
utlegg og brukt arbeidstid for å fjerne
disse. Her er tilskuddssatsen opp til
100%.
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Eksempler på tiltak og tilskuddssatser
Normalt er det et maksimalt tilskudd på kr 100 000 pr bruk pr år.
Fellestiltak kan få for to bruk.
Nye ordninger i 2022 er uthevet.
Type tiltak
Planleggings- og
tilretteleggingstiltak
Forurensningstiltak

Kulturlandskapstiltak

Eksempel på tiltak
Planlegging, kartlegging,
organisering og prosjektarbeid som
gir grunnlag for framtidige tiltak
Reparasjon av hydrotekniske
anlegg
Gjenåpning av bekker lagt i rør
Anlegge rundballelager for å
unngå avrenning
Anlegge kompostplass
Anlegge fangdammer og
kumdammer
Bygge grovforsilo til erstatning for
rundballer
Montere tak på gjødselkummer
Kartlegging og skjøtsel av biologisk
mangfold
Kantrydding på gammel
kulturmark
Inngjerding av gammel kulturmark
Rydding og tilrettelegging av
turstier i kulturlandskapet
Restaurere steingjerder
Anlegge leplantinger og
miljøplantinger
Anlegge gårdsdammer
Restaurering av verneverdige
bygninger som ikke brukes i
ordinær landbruksdrift.
Nofence for å ta vare på biologisk
mangfold og kulturlandskap
Tilskudd til bekjemping av uønska
fremmede arter
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Tilskuddssats
Inntil 100 %

Inntil 70 %
Inntil 70 %
Inntil 50 %
Inntil 50 %
Inntil 70 %
Inntil 25 %
Inntil 35 %
Inntil 100 %
Inntil 50 %
inntil 50 %
Inntil 50 %
Inntil 50 %
Inntil 50 %
Inntil 50 %
Inntil 35 %

Inntil 50 %,
maks. 30 000
Inntil 100 %

NÅR KAN DU FÅ TILSKUDD TIL SYKDOMSAVLØSNING?
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Hvem kan søke?
Jordbruksforetak registrert i Foretaksregisteret som driver vanlig
jordbruksproduksjon, kan søke om tilskudd.
NB! Personen som det blir søkt tilskot til avløysing av, må være
yngre enn 70 år og ha næringsinntekt fra jordbruk Unntak: nye
bønder.
I hvilke sammenhenger kan man søke tilskudd til
sykdomsavløsning?
• Ved bondens sykdom eller svangerskap
• Hvis bonden får arbeidsavklaringspenger (AAP)
• Hvis bonden skal til behandling/konsultasjon/kontroll på
sykehus eller hos spesialist
• Når bonden har sykt barn, når barnet er skadet eller
bonden skal følge barn til behandling/konsultasjon
• I forbindelse med fødsel, adopsjon eller
omsorgsovertakelse
• Hvis bonden dør, kan etterlatt ektefelle, samboer,
forelder eller barn søke om tilskudd til avløsning for inntil 8
uker etter dødsfallet
HUSK:
ALLE TYPER INNTEKTER MÅ OPPGIS, også
• lønn,
• honorar (som f.eks honorar fra TINE produsentlag),
• trygd,
• sykepenger,
• arbeidsavklaringspenger
Søknadsfrist: ett år etter siste dag det søkes tilskudd for.
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DRENERING/GRØFTING
Ansvarlig for tekst: Trine Sølberg/Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk
og naturforvaltning,Orkland kommune

Dette tilskuddet kan gis til drenering av tidligere grøftet eller
planert jordbruksareal. Det gis ikke tilskudd der tiltaket er
påbegynt før tilskudd
er innvilget.
Satser:
 Systematisk
grøfting,
profilering og
omgraving:
Kroner 2000 pr
dekar.
 Annen
grøfting: Kroner
30 pr
løpemeter
grøft begrenset
oppad til kr
2.000 pr dekar.
Kommunen har ikke
fastsatt søknadsfrist.
Ta bilder underveis,
ta vare på
kvitteringer – viktig i
forbindelsen med
utbetaling av
tilskuddet.
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TILSKUDD FRA INNOVASJON NORGE
Ansvarlig for tekst: Trine Sølberg/Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk
og naturforvaltning,Orkland kommune

Innovasjon Norge kan hjelpe til med finansiering innen:
• Tradisjonelt landbruk
• Tilleggsnæring
• Bolig på gårdsbruk (lån)
• Fornybar energi i landbruket
• Vekstfinansiering
• Bedriftsnettverk for landbruket
• Bioøkonomiprosjekter
• Kurs og kompetanse
• Omstilling for produsenter av pelsdyr
Tradisjonelt landbruk
Prioritering av midlene 2022
1. Melkeproduksjon med fokus på små og mellomstore bruk
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
I tillegg kan det gis tilskudd til
• Gjødsellager med eller uten gjødselseparator med fast
toppdekke eller minimum 10 måneders lagringskapasitet,
samt biorestlager med toppdekke. Tilskudd inntil 25 %
avgrenset til 200.000 kroner.
• Mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte
OBS:
Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er
avgjort.
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Tilskuddssatser:
Investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av
varig karakter: 35 % - maks 2 millioner kr.
Frukt- og bærdyrking: 50 % (økologisk) – 35 % (konvensjonell)
Generasjonsskifte: Under 35 år, mindre investeringer på inntil 1,5
mill kr, 50 %/70% (for kvinner)
Ekstra tilskudd for bygg i tre:
20 % (400 000) massiv tre,
sleplaft eller bindingsreisverk i
kombinasjon med takstoler,
buer eller andre takløsninger i
tre: 10 % (200 000 kr)
kombinasjon med andre
bygningsmaterialer der tre er
hovedmateriale.
Tilleggsnæring
Videreutvikle en tilleggsnæring på gården
Ideavklaring og etablering
Inntil 75 % av kapitalbehovet – kan ikke søkes tilskudd i begge
fasene samtidig. Inntil 150 000 kr for ideavklaring, inntil 700 000
kr samlet for de to fasene
Bedriftsutvikling
Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag – eller 75 % (under 35
år eller kvinner)
Investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av
varig karakter
35 % - 2 mill. kr
Fornybar energi
Det er vist stor interesse og Innovasjon Norge antyder at de går
tomme for midler tidlig. Det kan gis investeringsstøtte og støtte
til kompetanse- og utviklingsprosjekter innenfor
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satsingsområdene: fornybar energi i landbruket, introduksjon av
nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis
Anlegg for varmesalg – bioenergi
Investeringsstøtte, forstudie og forprosjekt
Gårdsvarmeanlegg (bioenergi, solenergi og varmegjenvinning)
Gårder i full drift innenfor melkebruk med melkerobot, gris og
kylling blir prioritert.
Veksthus (bioenergi, varmegjenvinning og solenergi)
For veksthusnæringen. (investeringsstøtte, forstudie og
forprosjekt)
Biogass-, biokull, kraft/varmeanlegg, samt utprøving av nye
teknologier i landbruket
Investeringsstøtte, forstudie og forprosjekt
Flislager og tørkeanlegg for brenselsproduksjon for salg
Investeringer i opparbeidelse av tomt, lager og tørker for
brenselsflis. 25 % støtte.

BIO TRØNDELAG 2022
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Dette er ei tilskuddsordning for bedrifter med omstillingsbehov
og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak.
Søknadsskjema finnes på Regionalforvaltning.no
Prioritet:
Bedrifter innenfor satsingsområdene bioøkonomi, opplevelser
og teknologi. Søknader med kompetansetiltak hvor det faglige
innholdet er digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og
integreringsarbeid i bedriften vil bli vurdert.
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REGIONALE MIDLER TIL REKRUTTERING OG
KOMPETANSEHEVING (RK)
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Målet med denne tilskuddsordningen er å bidra til rekruttering
og kompetanseheving av næringsutøvere som ivaretar og
styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.
Prioritet:
• Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og
gartnerutdanningen og til høyere utdanning i
landbruksfag.
• Kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og
videreutdanning for næringsutøvere i landbruket.
Søknadsskjema finner dere på regionalforvaltning.no.

LEDIG GJØDSELKJELLER?
Ansvarlig for tekst: Johan Eivind Randahl, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Har du en brukbar gjødselkjeller som ikke er i bruk? I tilfelle sitter
du på en verdifull ressurs som andre kan ha bruk for! Med
dagens høye kunstgjødselpriser er det viktigere enn noen gang
å utnytte husdyrgjødsla så godt som mulig. Da må den spres i
våronna eller etter førsteslåtten. Vi har mottatt henvendelser fra
folk som av ulike årsaker har behov for å leie lager, og vet at
flere kan ha noe knapp lagringskapasitet. Hvis du har en
gjødselkjeller eller gjødselkum som du kan tenke deg å leie
bort, ta kontakt med landbrukskontoret, så vil vi formidle
kontakt med de som trenger ekstra kapasitet.
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LAKSEFISKESESONGEN 2021
Ansvarlig for tekst: Rune Krogdahl, Orkla fellesforvaltning

Laksefangstene i 2021 var
de dårligste noensinne på
landsbasis, mens fangstene
i Trøndelagsregionen var
middels gode. I Orkla ble
det fanget flest laks av alle
norske elver i 2021. Trolig er
dette første gangen det har
skjedd!
Sesongen 2021 i Orkla var
stort sett en jevn sesong,
både med tanke på vann,
fiskere og fangst. Også i
starten av denne sesongen
var det noen restriksjoner
som ga utfordringer mtanke
på innreise og karantene.
I antall ble det fanget mest mellomlaks, flere enn i 2020 og over
gjennomsnittet de siste 5, 10 og 15 år. Laksetelleren og
drivtellinger bekrefter også at de var i godt antall. I fjor var det
godt med smålaks, noe som har vært sjeldent de siste år. Det
er godt å se at denne gode årsklassen kommer tilbake i et
godt antall som mellomlaks.
Da vi kom fram til midtsesongsmøtet var det bra tall fra både
fiske og overvåkingen, så det ble ikke innført endringer av
reglene.
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I alt ble det tatt 23 287 kilo (28 554 kilo) fordelt på 5295 fisk (6838
fisk). Tall i parentes er fra 2020-sesongen. 4874 (6505) laks ble
tatt med en samla vekt på 22650 (28 086) kilo, noe som ga en
snittvekt på 4,6 kilo (4,3 kilo). En høyere andel av mellomlaks er
med på å trekke opp gjennomsnittsvekta i forhold til i fjor.
Fiskereglene i Orkla er de siste årene lagt opp til at man driver
ett rettet fiske. Det vil si at man hovedsakelig kan ta de fiskene
av bestanden som tåler en beskatning. Fanger man annen fisk
skal denne settes levende ut igjen, noe som gjør at vi har
begrenset uttaket av hunnlaks og storlaks. I år ble det
gjenutsatt i alt 3012 (4086) laks. Noe som gir en gjenutsetting på
62 %, nesten på gjennomsnittet de siste 5 år (63 %).
Sammenligner vi med andre elver, for eksempel Namsen og
Gaula får vi bekreftet at den gode trenden i Orkla fortsetter. I
Gaula ble det i år fanget 4511 laks (6 178 laks), mens vi i Orkla
hadde 4 874 laks (6 505 laks).
Tall i parentes er fra 2020sesongen. Det ble med andre
ord fanget 363 flere laks (327
laks) i Orkla enn i Gaula. Dette
er det 3. år på rad det er
fanget flere laks i Orkla til tross
for at Orkla er et betydelig
mindre vassdrag enn Gaula.
Orkla er også mye mindre enn
Namsen, men det ble fanget
5204 kg (1 260 kg) mer laks i
Orkla og 555 flere laks, en
betydelig bedring fra i fjor.
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På laksebørsen ble det innrapportert fangster av i alt 1796
(2116) forskjellige personer. Det er 75 (109) personer som har
fanget over 10 laks, 10 (36) har fanget over 20 laks.

GYTEGROPTELLING
Ansvarlig for tekst: Rune Krogdahl, Orkla fellesforvaltning
Strekning

2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021

1. Grøtte
225 146 136
- Mærk bru
2. Meldal
bru
-Lo bru
3.
Vormstad
– Forve

64

44

228 154 151

51

110 138 207 124 400 158 405 291

21

50

292 315 156

68

139

111

93

133 330 269 353 258

96

102

53

149 174

475 368 425 165 446 564 456 353 832 480 907 723
Flydd med helikopter: skravert i grått, flydd med drone: skravert i grønt

2021 var det 5 året vi brukte drone. Vi måtte kjøpe ny drone da
fjernkontrollen på den vi hadde sluttet å virke. Dårlig lys og vær
den første uka, men fikk fløyet disse strekningen på nytt. Vi fikk
dermed filmet de tre referansestrekning under ok forhold. Den
nye drona (samme modell / type, men oppgradert versjon)
tåler bedre vind og nedbør, men er veldig ømfintlig for lave
temperaturer. Sleit med å kunne fly enkelte dager det var
under 0 grader. Den andre fløy fint ned til 10 minus.
I tillegg til referansestrekningene fikk vi også fløyet
minstevassføringsløpet i år. Dette er den samme strekningen
som ble drivtelt.
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Kort sammendrag av oppnådde resultater
I år opplevde vi en nedgang i antall groper forhold til i fjor. I
øvre del (Grøtte til Mærk Bru) har vi ikke funnet så få groper
etter vi begynte å telle med drone. Slik var det derimot ikke på
de andre 2, i Orkdal (Vormstad – Forve bru) var det heller tvert i
mot. Der har vi aldri før telt så mange gytegroper med drone.
En del av dette var små groper tett ved land, så det kan nok
være sjøørret noen av gytegropene. I Meldal var det middels
med antall groper.
Resultatet samsvarer også i år godt med overvåkingen /
tellingen ved Bjørsetdammen og inntrykket ellers av sesongen.
Redegjør for hvordan forvaltningen kan benytte resultatene
Resultater fra årets gytegroptelling ble gjennomgått på
høstmøte for alle rettighetshavere, fagrådsmøte for Orkla og
på RS-møte o Orkla Fellesforvaltning. Resultatet ble
derigjennom brukt i vurderingen av årets sesong og som en del
av vedtaksgrunnlaget for fastsettelse av nye fiskeregler.

FISKEREGLER I ORKLA FOR 2022
Ansvarlig for tekst: Rune Krogdahl, Orkla fellesforvaltning

Styret i Orkla Fellesforvalting vedtok følgende:
Sesong: 1. juni – 31. august
Fredninger(ikke åpnet for uttak):
All ørret fredes hele sesongen All hunnlaks over 65 cm fredes
hele sesongen
Kvoter:
Døgnkvote 1 laks
Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm.
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RESTAURERER ØDELAGTE GYTEBEKKER FOR
SJØØRRETEN I ORKLA
Ansvarlig for tekst: Odd Lykkja, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune/ Orklavassdraget Vannområde

De siste to årene er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre
forholdene for laks og særlig sjøørret i sidevassdrag til Orkla. I
bekken Tonga ved By ble det gjort tiltak i 2020, mens tiltak i
Leirbekken og Ustdørja ble gjennomført i 2021. Over 90 bekker
ble kartlagt fra 2017 – 2019, og ut fra dette ble noen prioritert.
Kartleggingen viste at det særlig i de nedre delene er gjort
store fysiske inngrep med kanalisering og utretting, og at tiltak
var nødvendig for å hente igjen noe av den tapte
produksjonen. Det er også stort potensiale for forbedringer i
flere sidevassdrag, og det arbeides med å få til lignende tiltak i
bekker lenger opp i Orkla.
Fra prosjektet i Leirbekken ble det laget en fin film som viser
både utfordringer og hvilke tiltak som kan gjennomføres. Litt
mer om
prosjektet og
filmen kan du
se her.
Bildet viser en
ny fin strekning
i Leirbekken
med en større
kulp, stein og
trevirke til skjul
og nyplantet
kantvegetasjon.
22

HJORTEVILT – NY JAKTFORSKRIFT I ORKLAND OG
BESTANDSPLANER
Ansvarlig for tekst: Odd Lykkja, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

De sammenslåtte kommunene i Orkland har hver sine forskrifter
om åpning av jakt etter elg, hjort og rådyr, med alder fra 2001
til 2010. Det essensielle i disse forskriftene, i tillegg til at
kommunen gir tillatelse til at hjortevilt kan jaktes på, er
bestemmelsene om minsteareal.
Minstearealet har to rettsvirkninger: 1) Størrelsen på det
tellende arealet som normalt skal ligge til grunn for hver
fellingstillatelse som jaktrettshaverne har krav på. 2)
Arealstørrelsen på det minste sammenhengende området som
offentlig myndighet kan godkjenne som et vald. Minstearealet
gjelder altså både ved godkjenning og tildeling av antall
fellingstillatelser til bestandsplanområder og til vald med
målrettet tildeling.
Forslag til ny forskrift har vært på høring, og det har kommet inn
uttalelser fra flere vald/rettighetshaverorganisasjoner. Om
bestandsutviklingen
kan vi kort si at mye
tyder på at
elgbestanden er i
nedgang, og at dette
ser ut til å gjelde både
Orkland og
nabokommuner. For
hjort er det motsatt
utvikling, fra stabilt til
sterkt økende enkelte
områder.
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Fastsetting av minstearealet er det viktigste virkemiddelet i
reguleringen av bestandsstørrelse. På grunnlag av
bestandsutviklingen og innspill ifm. høring har man vurdert hva
som vil være fornuftige minsteareal i ulike deler av Orkland.
Kommunestyret vedtok 02.03.22 minstearealet for elg, hjort og
rådyr i Orkland, se tabellen under.
Hele/deler av
kommunen
Areal i tidligere
Snillfjord
kommune
Areal i tidligere
Agdenes
kommune
Areal i tidligere
Orkdal
kommune
Areal i tidligere
Meldal
kommune

Elg:
minsteareal i
dekar

Hjort:
minsteareal i
dekar

Rådyr:
minsteareal i
dekar

5000

500

500

4000

1000

500

2500

1000

500

3000

1500

500

I det meste av Orkland er det rettighetshaverne selv som
utarbeider bestandsplaner, og her er det tid for å utarbeide
nye for perioden 2022 - 2024. Minstearealet vil sammen med
data om bestandsutviklinga og beiteskader mm. danne
grunnlaget for hvordan de nye bestandsplanene skal utformes.
Hvordan avskytningen skal rettes mot ulike kategorier dyr er
også i stor grad opp til rettighetshaverne selv.
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INVITASJON TIL DELTAKELSE I KLIMA GRUPPERÅD
Ansvarlig for tekst: Svanhild Bakke, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

NLR Trøndelag ønsker med dette å invitere deg til deltagelse i
grupperådgiving på klima. Grupperådgivinga vil ta
utgangspunkt i beregninger gjort med Landbrukets
klimakalkulator. Videre vil det deles inn i de forskjellige
produksjonene, alt etter hvem som melder seg på og hvor
mange vi blir. På grovfôr og melkeproduksjon blir møte nr 2 i
samarbeid med TINE, og et viktig mål vil være å fremme økte
avlinger og bedre utnyttelse av ressursene både på jordet og i
fjøset. Vi vil legge vekt på å ha ei praktisk og jordnær vinkling til
temaet. For melkeprodusenter blir grupperåd gjennomført i
produsentlagsområdene.
Landbrukets Klimaplan
forpliktet næringa til å
jobbe for å redusere
klimapåvirkningene fra
landbruket, og samtidig
bidra til økt produksjon
av mat. Verktøy som
Klimakalkulatoren er per i
dag ikke noe vi er pålagt
å bruke, men et påbud
kommer nok i nær
fremtid. Vi ønsker derfor
å tilby et opplegg med
grupperådgivning i de
forskjellige
produksjonene. Dette for
å ha god tid på å ta i
bruk kalkulatoren, dra
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nytte av hverandre igjennom grupperådgivning/-samarbeid
og være rustet for kravene som kommer.
Påmelding innen onsdag 9. mars! Introduksjonsmøter (møte 1)
holdes i tidsrommet 14. – 25. mars, sted kommer senere.
Møteprogram
1.
Klimakalkulatoren og hvordan komme i gang.
Introduksjon til klimautslipp fra korn-grovfôr- og
storfeproduksjonen.
Teams eller fysisk møte (deltakerne avgjør) – xx.yy kl. 10-12.00
2.
Vi diskuterer «resultater»/egne tall for plante- og
husdyrproduksjon, årsaker til variasjon/forskjeller og mulige
tiltak. Handlingsplan 2022
Fysisk samling – xx.mars/april kl. 12-15.00
3.
Valgfritt; Økonomiske konsekvenser/gevinster av ulike
klimatiltak i grovfôrproduksjonen
Fysisk evt teams-basert samling.
Personvern
•
Beregning av klimagassutslipp i Klimakalkulatoren
baseres på at det hentes tall fra bl.a. gjødslingsplan/skifteplan,
Kukontrollen, regnskap og jordsmonndata/ klimadata for
stedet. Dataene er produsentens eiendom og vil kun bli
tilgjengelige for rådgiver ved produsentens samtykke.
•
Under gruppesamlinga ønsker vi at deltakerne er villige til
å dele sine tall fra Klimakalkulatoren med resten av gruppa. Vi
tror at det å sammenligne tall og diskutere åpent hva som kan
være grunnen til at tallene varierer vil være lærerikt og nyttig
for alle. Vi forventer at deltakerne respekterer hverandres
personvern og behandler hverandre på en respektfull måte.
26

Deltakeravgift:
4000 kr pr deltaker (bruk)
Støtteordninger:
•
Man kan søke og få 2000 kr i støtte fra kommunen (RMPmidler 15. okt) for å ha deltatt på klima grupperåd dersom
man etterpå leverer signert klimahandlingsplan.
•
Gjensidigefondet: inntil kr 4000.
Som dere ser ovenfor, er det mulig å søke støtte gjennom RMPmidler fra kommunen og Gjensidigefondet, for deler av
kursavgiften. Noen rimeligere inngangsbillett til å ta i bruk
Klimakalkulatoren vil nok ikke komme, så vi håper på god
oppslutning om tiltaket.
Gode grunner til å hive seg
rundt å bli med nå:
•
Gunstig pris gjennom
gode støtteordninger
•
Være i forkant av krav
som uansett vil komme
•
Dra nytte av god
opplæring gjennom
grupperådgivning og å ha
sparringspartnere i
nærområde
Påmelding og spørsmål kan
rettes til:
Svanhild Bakke, NLR
Trøndelag tlf: 48002878 eller
epost:
svanhild.bakke@nlr.no
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NLRplussGROVFÔR – VÅR RÅDGIVINGSAVTALE
Ansvarlig for tekst: Svanhild Bakke, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Skriftlig, ettårig arbeidsavtale mellom gårdbruker og NLR
Trøndelag
I avtalen framgår tydelig omfang og innhold som er valgt ut,
det kan være:
 Oppfølging i vekstsesongen
o Vekstbefaring
o Plantevernråd
o Avlingsvurdering/registreringer
o Vurdering av utviklingstrinn, botanisk
sammensetning og fornyingsbehov
o Uttak av grasprøver for analyse
o Jordstruktur og jordhelse
o Uttak av husdyrgjødselprøver
o Justering av gjødselplan
o Uttak av surfôrprøver og tolking av disse
 Jordprøver m/tilbakemelding (Jordtolken)
 Dyrkings-, vekstskifte- og gjødslingsplaner
Målet er at du skal
oppnå god/høg avling
med god/høg kvalitet
som gir en
kostnadsbesparelse på
din gård.
Dine fordeler ved å
velge NLRplussGrovfôr:
Forutsigbarhet og
prioritet hos din(e)
rådgivere
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SMÅ BEKKER OG ALT FOR MYE VANN
Ansvarlig for tekst: Lykkja/ Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Under uværet Gyda sine
herjinger i januar og under
uværet i november, fikk vi
mye nedbør og vann på
avveie i vårt distrikt. Mange
har vel gjort seg tanker om
tiltak når snøen går for å rette
opp skader og for å øke
kapasiteten i små bekker. Når
et vassdrag tar seg nytt løp,
oppgrunnes eller utdypes,
kan det gamle løpet etter
vannressursloven § 12
gjenopprettes uten konsesjon.
NVE er vassdragsmynghet og
må kontaktes, og kan komme
med veiledning om hvordan
slike tiltak skal utføres.
Før vi stikker grabben i
bekken eller gjør andre
fysiske tiltak i og langs
vassdrag, må det foreligge tillatelse etter forskrift om fysiske
tiltak i vassdrag. Her er myndigheten delt slik at Statsforvalteren
har ansvar på strekninger som fører anadrom laksefisk eller
kreps, mens Fylkeskommunen har ansvar for tiltak på
vassdragsstrekninger hvor disse artene ikke finnes. De har
samme søknadsskjema som du finner her.
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KANTVEGETASJON LANGS ELVER OG BEKKER
Ansvarlig for tekst: Lykka/ Wexelsen, Enhet for landbruk og
naturforvaltning,Orkland kommune

Grunneier har etter vannressursloven plikt til å opprettholde
eksisterende kantvegetasjon langs vassdrag med årssikker
vannføring. Hva er det og hvorfor er dette viktig?
Med kantvegetasjon menes det naturlige og viltvoksende
plantelivet langs vannkanten av ferskvann; tjønner, innsjøer,
elver og bekker. Siden kantvegetasjon dekker sonen helt fra
vannkant og opp til flomsikkert land, så omfatter den alt fra
sumpplanter til moser, lav, sopp, gras, urter, bregner, busker og
trær. Kantvegetasjonen bidrar godt til å sikre bredden mot
utrasing, binder partikler og forurensning før det når vannet, og
er viktig leveområde for planter og dyr.
Som hovedregel kan vi si at dette betyr at det skal
opprettholdes et belte på minst 10 meter på begge sider av
vassdraget, men dette kan variere etter vassdragets størrelse
og naturgitte forhold. Det er ikke et krav til å etablere
kantvegetasjon der dette ikke fantes før loven trådte i kraft i
2001. Jordbruksarealer grenser ofte mot vassdrag. Her er det
veldig viktig å huske at det er en minimumsgrense på 2 meter
hvor det ikke kan jordbearbeides og at brudd på dette vil
medføre trekk i produksjonstilskudd. 2-metersonen gjelder fra
normalvannføring og horisontalt inn på marka.
Ved nydyrking skal det settes igjen en kantsone på minst 6
meter i vassdrag med årssikker vannføring. I vassdrag uten
årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter.
Kommunene har i tillegg mulighet til å sette krav om større
kantsone jfr. vannressurslovens §11.
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Landbruksdirektoratet kom like før jul med en presisering om at
regelverket også gjelder skogbruksaktivitet, noe som
innebærer at hogst langs vassdrag er søknadspliktig. Se mer
om dette i denne nyhetssaken fra Statsforvalteren her, hvor du
også finner skjema for søknad om dispensasjon for å fjerne
kantvegetasjon langs vassdrag.

På bildet over har manglende kantvegetasjon langs veg ført til
kraftig algeoppblomstring, mens den høyre siden med mer
inntakt kantvegetasjon har fin grusbunn.
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WEBINAR OM BIOLOGISK MANGFOLD MED FOKUS PÅ
ØKOSYSTEMTJENESTER.
Hva kan landbruket gjøre for å ta vare på viktige nyttedyr og
sikre god pollinering og biologisk bekjempelse av skadedyr?
Gunda Thöming er forsker på Nibio på Ås og har de siste årene
jobbet med temaet biologisk mangfold i landbruket og
hvordan vi i landbruket kan kan bidra til mer fokus på
økosystemtjenester av nyttedyr som pollinering og biologisk
plantevern med bruk av luktstoffer.Hun vil i foredraget sitt
komme inn på følgende tema:
 Tilrettelegging av kantsoner rundt landbruksarealer og
bruk av luktstoffer for etablering av nyttedyrpopulasjoner
 Kantsoner som gode leveområde for nyttedyr; Hva er et
godt leveområde? Eksempler på leveområder for noen
nyttedyr i biologisk skadedyrbekjempelse.
 Hvorfor bruker vi luktstoffer i plantevern og litt om
insekters luktesans
 Forskningsresultater fra uttesting av plantevernstrategi
«Planteluktstoffer, blomstrende åkerkant og
overvintringsplasser» for gulløyer mot bladlus i korn
 Erfaring med samme plantevernstrategi i frukt
Erfaring fra et prosjekt med kornprodusenter i Indre Østfold;
«Planteluktstoffer, blomstrende åkerkant og
overvintringsplasser» for gulløyer mot bladlus i korn siden 2016
Erfaring med etablering av blomsterstripe (utsæd av
frøblandinger for blomstereng/blomsterstripe) og vedlikehold
av naturlig blomster ved åkerkant. Hvilke tiltak gir bedre effekt i
biologisk kontroll av skadedyr?
Planer for arbeidet i fremtiden.
Meld deg på et spennende seminar om biologisk mangfold.
Økosystemtjenester: Nyttedyr, pollinering og biologisk
plantevern. (pameldingssystem.no)
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INFORMASJON FRA
LANDBRUKSTJENESTER I SØR-TRØNDELAG
Ansvarlig for tekst:Vibeke Mehlum, Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag SA (LiST) har kommunene
Orkland, Heim, Skaun, Hitra og Frøya som hovedområder.
Hovedkontoret ligger på Kyrksæterøra, med avdelingskontor
på Fannrem, i Lensvik og i Meldal. Administrasjonen består av
Liv Lian Kosberg, daglig leder, Vibeke Mehlum og Janne
Østgaard Aagesen som avd. ledere. Vi har 250 aktive
medlemmer, mens det er til sammen 348 oppdragsgivere som
har lønnet gjennom laget i 2021. 1146 personer ble lønnet
gjennom laget i 2021.
En av oppgavene til LiST er å hjelpe gårdbrukere med
landbruksvikarer
Landbruksvikarordninga:
For 2021 fikk LiST 6,4 stillinger for å betjene Frøya, Heim, Hitra,
Orkland og Skaun. Vi regner med å få tilsvarende i år.
Stillingene var i 2021 fordelt på til sammen 22 ansatte. Alle
landbruksvikarene er ansatt i en kombinert stilling som
avløser/landbruksvikar. Landbruksvikarordninga fungerer godt
og det er ei god ordning for våre medlemmer. Med så mange
ansatte fordelt på de 6,4 stillingene, har LiST en god beredskap
når sykdom oppstår. For medlemmene er det en fordel å få
landbruksvikar ved sykdom. De betaler da kun samme sats pr.
dag som det som refunderes fra staten ved sykdomsavløsning,
dvs. kr 1 670.- i 2021.
LiST er godkjent som renholdsbedrift, og utfører en del renhold
hos bedrifter og privatpersoner. Ta gjerne kontakt ved behov
for slike tjenester også.
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Norsk Landbruksrådgiving
Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag
Meldal Regnskapskontor
Orkla Fellesforvaltning
ALLSKOG
Enhet landbruk og naturforvaltning, Orkland kommune
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