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PRODUKSJONS- og AVLØSERTILSKUDD 
 Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning,Orkland kommune 
 

Det er tid for søknader igjen, og for å spare både bonde og 
saksbehandler for plunder og irritasjon er det viktig å få 
søknaden så korrekt som mulig. Det er også mye hyggeligere 
for begge parter når vi kommer på kontroll og alt stemmer 
med søknaden. Basert på erfaring fra tidligere 
søknadsomganger er det en del forhold vi særlig vil nevne: 
 
Søknadsskjema finner du her: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-
for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket 
 
Veiledning til søknaden finner du her: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-
for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-
jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-
sokeveiledning 
 
 
Melkekyr og ammekyr må ha kalvet de siste 15 måneder, hvis 
ikke skal de føres som annet storfe. Kyr av bevaringsverdige 
raser må ha kalvet de siste 18 måneder.  
 
Hester: Du kan søke på hester som du disponerer og har det 
daglige ansvaret for. Hester du har oppstallet, men der eierne 
tar det daglige stellet skal ikke tas med i søknaden. 
 
Hester i pensjon i beitesesongen: For å kunne søke på dette må 
du ha skriftlige kontrakter med hesteeierne på alle hestene du 
søker på. 
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Sauer: Det skal ikke søkes på sauer i denne søknadsomgangen. 
 
Slaktekylling: Du skal føre opp det antall kyllinger som du har 
levert til slakt så langt i året. Husk å krysse i boksen om at 
Landbruksdirektoratet kan innhente slakteopplysninger for ditt 
foretak. 
 
Areal: For å kunne søke arealtilskudd må du ha høstet avling 
på arealet i år, hvis ikke skal arealet føres opp som ute av drift.  
 
Salg av fôr: Du skal føre opp det fôret du har solgt i perioden 1. 
juli 2020 til 30. juni 2021. Det fôret du har solgt etter dette skal du 
føre opp til neste år. Du må ha slått fôret og oppbevart det på 
egen eiendom til det er lagringsklart, det betyr at surfôr må 
være ferdig syrnet, høy må være ferdig tørket før det kan 
leveres. Hvis kjøperen kommer og slår graset, pakker det og 
kjører det hjem til sin egen eiendom regnes det som salg på 
rot, da er det kjøper som skal søke om tilskudd på arealet. 
Fôret må selges til en pris som er regningssvarende, minst det 
det koster å produsere det. Her vil vi ikke godta en pris under 
250 kr per rundball. Ved kontroll må du kunne framlegge kopi 
av fakturaer, og bankutskrift som viser at beløpet er mottatt av 
deg. 
 
Beiting/utmarksbeiting: For å kunne søke om dette er det et 
krav at dyrene skal ha tatt opp mer enn 50% av fôrbehovet fra 
beiting. Dyrene må ha beitet minst 16 uker på innmark (12 uker 
i sone 5A) eller 5 uker på utmarksbeite for å bli godkjent. På 
kontroll vil vi forlange å se beitejournal eller lignende som bevis 
på beitetid og dyretall. 
 
Vanlig jordbruksproduksjon: For at du skal kunne søke 
dyretilskudd er det krav om en viss avdrått. Hvis du har sauer, 
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men har levert få eller ingen lam til slakt regnes det ikke som 
vanlig jordbruksproduksjon. 
Hvis du driver med korn, men har svært små kornleveranser 
over flere år kan det også tyde på at du ikke driver vanlig 
jordbruksproduksjon. 
 
Utgifter til avløsning: I tillegg til vanlig avløsning gjennom 
avløserlaget kan du føre opp utgifter til en del tjenester kjøpt 
av andre foretak. Hvis det gjelder utgifter til f.eks slått eller 
rundballepressing er det kun lønna til kjøreren du kan føre opp, 
ikke leie av maskina. Hvis det gjelder fjærfeplukking kan du kun 
føre opp utgifter til en avløser som er med og gjør det samme 
som bonden selv ellers ville ha gjort. 
 
 
 

REGIONALE MILJØTILSKUDD 
 Ansvarlig for tekst: Johan Randahl, Enhet for landbruk og 

naturforvaltning,Orkland kommune 
 

Lenke til søknadsskjemaet ligger her: 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-
for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb 
 
Lenke til vegleder ligger her: 
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-
reindrift/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionale-miljotilskudd/ 
 
Drift av bratt areal: Det går an å søke tilskudd til drift av bratt 
areal. Her er det viktig å merke seg at det kun er fulldyrket og 
overflatedyrket areal som kan søkes på, ikke innmarksbeiter. 
Dessuten må arealet være slått, altså hjelper det ikke at 
arealet er fulldyrket hvis det bare er beitet der i år. 
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Beiting av verdifulle jordbrukslandskaper på innmark: Her er det 
hovedsakelig setervoller som er aktuelle å søke på. Arealet må 
være fulldyrket, overflatedyrket eller innmarksbeite. 
Beiteperioden må være på minst 5 uker, og arealet må være 
skikkelig avbeitet. 
 
Slått av verdifulle jordbrukslandskap: Det sier seg selv at dette 
kun gjelder innmark, og det er setervoller som er aktuelle i vår 
kommune. Avling skal samles opp og benyttes som fôr. 
 
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer (slått eller beiting):  
Arealene må være innmarksarealer! Her ser vi at enkelte 
tegner inn mye skog og utmark som ligger i tilknytning til 
innmarka. Kartprogrammet klipper ikke bort utmarka, så hvis 
ikke søker er nøye med å tegne inn riktig areal kan det føre til 
at tilskuddet blir langt høyere enn han har krav på.  
Arealet skal ikke være gjødsla, jordarbeida eller sprøyta med 
kjemiske plantevernmidler: Det står ingenting om hvor lenge 
siden dette skal gjelde, men det må i hvert fall være mer enn 
10 år siden noen slike tiltak ble gjort. 
 
Soner for pollinerende insekter: Denne ordninga er ny for året. 
Formålet er å bedre forholdene for ville pollinerende insekter 
på kornarealer og andre åkervekster. Ordningen gjelder ikke 
for grasarealer. Sona må være minimum 2 meter bred. 
 
Drift av seter: Det skal være melkeproduksjon på setra i 
minimum 6 uker. Det skal føres noteringer over setersesongens 
varighet, beitepraksis og antall dyr, samt logg for leveranse og 
eventuell foredling. 
På fellesseter er det viktig å skrive antall deltakere 
setertilskuddet skal fordeles på! 
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Ingen jordarbeiding om høsten: Denne ordninga gjelder kun 
de som har åkerarealer, det går ikke an å søke på engareal 
selv om du venter med pløying til våren. 
 
Grasdekte vannveier og grasstriper i åker: Man kan få tilskudd 
til å så gras i sløgder/ forsenkinger i åkeren der vannet vil renne 
og skape erosjon. Vannveien må være minst 6 meter bred. 
Man kan også anlegge grasstriper på tvers av fallet for å 
stoppe jord som vannet fører med seg. Slike grasstriper må 
være minst 2 meter bred. 
 
Fangvekst som underkultur: Tiltaket er å så en fangvekst 
sammen med hovedveksten for å hindre erosjon og fortsette 
med å ta opp næringsstoffer fra jorda etter at hovedveksten er 
høstet. Et eksempel på dette kan være å så raigras sammen 
med korn, når kornet er høstet vil raigraset fortsatt vokse utover 
høsten. Etter reglene skal ikke fangveksten det ene året være 
hovedveksten året etter, altså kan man ikke søke på kornareal 
med gjenlegg til eng påfølgende år. 
 
Spredning av husdyrgjødsel om våren eller vekstsesongen: All 
husdyrgjødsel som foretaket bruker på sitt jordbruksareal skal 
spres før 10. august. Dette gjelder også leiejord, derfor kan du 
ikke spre på din egen eiendom før 10. august og på leiejorda 
etter 10. august, selv om du bare søker på din egen eiendom. 
Det er en klar forutsetning at du skal ha gjødslingsplan og 
skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde 
spredd pr. daa. Hvis du søker på dette tilskuddet, kan du ikke 
samtidig søke tilskudd til nedlegging/nedfelling av gjødsel. 
Arealet skal høstes etter spredning, det vil si at du ikke kan søke 
på areal som brukes til høstkorn eller grasgjenlegg. 
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Nedlegging/ nedfelling av gjødsel: Må brukes på alle 
sesongens gjødslinger. Siste frist for spredning 10. august. Hvis 
du sprer gjødsla på åker, må den nedmoldes innen 2 timer. Må 
ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser tidspunkt og 
mengde som er spredd. Det skal høstes avling på arealet etter 
spredning. Er ikke arealet slått eller beitet skal det heller ikke 
føres på søknaden! 
Spredning av gjødsel med tilførselsslange: Må brukes på alle 
sesongens gjødslinger. Må kombineres med enten 
vårspredning eller nedlegging/nedfelling av gjødsel. 
 
 

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 mandag 11.10 
- på kommunehuset i Agdenes tirsdag 12.10 
- på Orkland Rådhus onsdag 13.10. 
 
KONTAKTPERSON TELEFON EPOST 
Trine Sølberg 48117197 Trine.solberg@orkland.kommune.no 
Johan Randahl 48112057 johan.randahl@orkland.kommune.no 
Ane H. Wexelsen 90143469 ane.wexelsen@orkland.kommune.no 
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SKOGFOND 

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

Refusjonskrav for utbetaling fra skogfond og søknad om 
tilskudd 
Mange har tatt i bruk å sende inn søknader om bruk av 
skogfond og tilskudd digitalt, og det er bra! Likevel er det en 
del spørsmål om hvordan dette gjøres. Det meste av 
informasjon finnes på Landbruksdirektoratets sine sider. Her er 
det også mye nyttig informasjon om skogbruk, og her logger en 
på sin egen skogfondskonto 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-
for-skogbruk/refusjonskrav-for-utbetaling-fra-skogfond  
 
Landbruksdirektoratet har laget en del nyttige 
introduksjonsvideoer, her vises det hvordan en fyller inn 
informasjon i ulike trinn i registreringen 
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1112.guide  
 
Hva er elektronisk tiltaksregistrering?  
I de tilfeller det er andelslag/entreprenør som utfører 
skogkulturoppdrag kan de ved fakturering sende digital 
informasjon til Landbruksdirektoratet som inneholder. 

- identifikasjon for eiendom (hovednummer, 
skogfondskonto e.l.) 

- en del statistikk-informasjon for tiltaket (antall, areal, 
kostnad(?), HoH, bonitet, +++) 

- kartfesting av tiltaket 

Landbruksdirektoratet samler informasjonen og gjør den 
tilgjengelig for skogeier når han skal inn for å registrer sitt krav 
om refusjon fra skogfond og søknad om tilskudd. 
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- skogeier skal her kunne plukke opp informasjonen fra 
entreprenør i WebSkas 

- komplettere informasjonen dersom det er nødvendig 
- skogeier må selv legge inn ønsket beløp for utbetaling 

fra skogfond og bekrefte at han ønsker å søke tilskudd 
- dersom skogeier selv ikke benytter den elektroniske 

løsningen for å registrere sin søknad, skal informasjon fra 
entreprenør være tilgjengelig for kommunen som i slike 
tilfeller registrere informasjonen basert på skogeierens 
papirsøknad 

Informasjon om oppdraget og ferdig utfylt tilskuddssøknad 
finnes altså ved å logge på WebSkas (skogfondskonto).  
 
Veileder om hvordan dette gjøres finnes her:  
http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/1140.guide  
Uansett er det fortsatt mulighet til å levere søknad på papir. 
 
Frist 
Det nærmer seg årsoppgjør for skogkultursesongen, og det er 
ønskelig at søknader om bruk av skogfond og tilskudd sendes til 
kommunen fortløpende. Søknader om tilskudd i år må være 
kommunen i hende innen 1. desember. 
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KURSTILBUD HØSTEN 2021 FRA NORSK 
LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG: 

Ansvarlig for tekst: Sigmund Moen Trønsdal, Norsk Landbruksrådgiving 
Trøndelag SA   

 
Praktisk HMS-arbeid: Kvithamar 1. november  

Nettkurs på Teams 2. november 
Varme Arbeider: Skjetlein 14. oktober 

Kvithamar 11. november 
Heim 23. november 

Maskinførerkurs: Skjetlein 15.-19. november 
 
Se hjemmeside:  https://trondelag.nlr.no/kurs   for påmelding 
 
 

 

DET BLIR 

JULEKAFFE  
PÅ LANDBRUKSSENTERET MIDT 

16 DESEMBER KL. 10.00 – 14.00 

VELKOMMEN! 
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Norsk Landbruksrådgiving 

Meldal Landbrukstjenester 

Meldal Regnskapskontor 

Orkla Fellesforvaltning 

ALLSKOG 

Enhet landbruk og naturforvaltning, Orkland kommune 

 


