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Oktober 2022 

Avlingsskade. 
Produksjonstilskudd. 
Hvor lagrer du rundballer? 
Lokal forskrift om spredefrist 
Møter om regionale 
miljøtilskudd og 
klimarådgiving 
Fagmøter økologisk 
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HAR DU HATT KLIMABETINGA AVLINGSSKADE I ÅR?  
HUSK SØKNADSFRIST 31.10. 

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

 
Du kan søke tilskudd for produksjonssvikt i bær, frukt, 
grønnsaker, korn og poteter. Du kan også søke tilskudd for 
produksjonssvikt i grovfôr i foretak med husdyr eller 
salgsproduksjon. 
 
Kort om ordningen 

 Bare skader som skyldes klimatiske forhold gis det tilskudd 
for. 

 Avlingen i skadeåret må være mindre enn 70 prosent av 
gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen for å utløse 
grunnlaget for tilskudd. Det vil si at det er en egen risiko 
på 30 prosent. 

 Arealet skal være godt drenert og avlingen må bli 
høstet. 

 Tilskudd kan gis til foretak som uten ugrunnet opphold 
har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, 
eller vil kunne oppstå 

Dette må legges ved søknaden: 
 Foranalyser fra hver slått. 
 Beiteregistreringer og skadeårsak registreres på skjema 

som dere får ved henvendelse til kommunen ved Trine 
Sølberg (tlf 481 17 197) eller Ane Haugen Wexelsen (tlf 
901 43 469). 

  



3 
 
 
 

PRODUKSJONSTILSKUDD – TENK OVER DETTE: 
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning, Orkland kommune 

 
 Alt areal i produksjonstilskuddssøknadene skal være 

høsta (Beite godkjennes som høsting).  
 Høns – oppgi eksakt antall. 
 For å kunne søke på «dyr på beite» må tidskravet 

overholdes. For å gi rett på tilskudd til dyr på beite skal 
dyrene beite i minimum 16 uker i arealsone 4 (Orkdal, 
Meldal) og minimum 12 uker i arealsone 5 (Agdenes, 
Snillfjord, Rennebu).  For utmarksbeite er kravet 5 uker. 

Gå gjerne inn og se om du har lagt inn riktige tall. Vær spesielt 
oppmerksom på feilmeldinger. 
 
 
 
 

RUNDBALLER I NÆRHETEN AV VEI OG VANN 
Ansvarlig for tekst: Ane Haugen Wexelsen, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning, Orkland kommune 
 
Rundballer bør lagres mer enn 50 meter fra vassdrag.  
 
Fylkeskommunale veier: Dersom farten på veien er mer enn 70 
km/t, må rundballer bli plassert utenfor sikkerhetsavstanden på 
6-7 meter. 
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MØTE OM REGIONALE MILJØTILSKUDD (RMP) OG 
KLIMARÅDGIVING 

Program:  
•Møtet starter med enkel servering kl. 19.00 – 19.45 
•Informasjon om ordningene i Regionalt Miljøtilskudd (RMP) v/ 
kommunene  
Gjennomgang av de mest omsøkte ordningene som finnes, 
nytt av året, grunnvilkår for å motta tilskudd, og konsekvenser 
hvis du søker feil. Kommunene har fått pålegg av 
Statsforvalteren om å stramme inn sine retningslinjer for 
saksbehandling. Dette gjøres rede for under møte. 
• Informasjon om klimatiltak på gårdsnivå. Klimatiltak i praksis, 
klimakalkulatoren og hvilke støtteordninger som er knyttet opp 
mot klimarådgiving v/ Svanhild Bakke, rådgiver i plantekultur i 
NLR. 
Det vil bli satt av tid til spørsmål! 
 
Tid og sted: Onsdag 2. november 
Møte i Lensvik: kl. 19.00-21.45 -Auditorium Lensvik skole 
Torsdag 3. november 
Møte Meldal: kl.19.00-21.45 -Kommunestyresalen i Meldal 
Kommunehus 
Du velger selv hvor du vil møte! 
Møtene er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving 
Trøndelag, Orkland kommune og Rindal kommune. 
Møtet er delfinansiert av KMP-midler fra Statsforvalteren. 
 
 RINDAL   
 KOMMUNE 
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FAGMØTER ØKOLOGISK I OKTOBER 

Flere bønder vurderer ekstensive driftsmåter etter to år med 
unormal kostnadsvekst. Økologisk drift og drift med gamle 
husdyrraser kan være gode alternativer.  
 
Overhalla, tirsdag 18.oktober kl 09.00-12.45. Oppmøte Fru 
Opdals gårdshotell.  
Markvandring hos Hildrum/ Nesenget gård (nabogård) kl 13.00-
15.00 
Mære landbruksskole, onsdag 19.oktober kl 10.00-14.00. 
Oppmøte møterom hybelhus.  
Skjetlein videregående skole, mandag 24.oktober kl 10.00-
14.00 
 
På alle fagdagene blir det faginnslag innen melkeproduksjon, 
kjøttproduksjon (storfe og sau) og korndyrking. Er det økonomi i 
økologi ? Vi ser på driftseksempler innen flere produksjoner 
med tanke på både økonomi og forutsetninger for omlegging.  
 
Melk- og kjøttproduksjon, faginnslag ved Elin Thorbjørnsen fra 
NLR 
 
Kornproduksjon, faginnslag ved Anders Eggen, rådgiver NLR og 
inspirasjonsbonde Landbrukets økoløft 
 
Ekstensiv melkeproduksjon, faginnslag ved Ola Hammer 
Langleite, Urfe SA.  
 
Alle arrangementene er gratis. Det blir enkel servering og kaffe. 
Bønder, elever, rådgivere og lærere er velkomne ! 
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Påmelding på email til ola@olahammer.no eller telefon 91 60 
90 81, innen 16.oktober 
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Norsk Landbruksrådgiving 

Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag 

Meldal Regnskapskontor 

Orkla Fellesforvaltning 

ALLSKOG 

Enhet landbruk og naturforvaltning, Orkland kommune 

 


