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GOD JUL – OG SNART SKRIVER VI 2019 
Straks ringes jula inn, det vesle ekstra i fjøs og stue skal unnagjøres, og 

det er lov å senke tempoet fra hverdagen litt, få den beste maten på 

bordet og i det hele tatt nyte jula. Vi håper i alle fall alle finner litt 

ekstra tid til dette. 

 

Året som straks er passert har inneholdt mye – og ikke alt har gått på skinner, jfr. både rovdyr- 

og tørkesituasjonen. Selvsagt har det påvirket aktiviteten hos oss på landbrukskontoret også, men 

arbeidsmoralen har vært stor, og jeg må berømme eget lag på landbrukskontoret som har stått på 

i 2018 for å følge opp. Røynet på har det nok også gjort dere ute hos dere, og inn mot jula er det 

kanskje mer enn noen gang viktig å minne hverandre om at vi bryr oss og ser etter – og kanskje 

er litt ekstra «nabokjerring» - av den positive varianten.  

 

En tøff sommer med både tørke og rovdyrangrep i beiteområdene har gitt mye merarbeid. 

Behandlingen av de rundt 400 søknadene på produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd som 

Randi og vår vikar Marte i hovedsak har fulgt opp, ble utfordret av nye journalføringsrutiner fra 

Landbruksdirektoratet som krevde litt ekstra. Avlingsskadesaker har Caspar tatt hovedansvar på, 

mens undertegnede og Kristian har hatt mye etterarbeid i dialogen mellom beitebrukere, 

fellingsmannskap og sentrale myndigheter. Ylva har fulgt opp lovsakene sammen med vikar 

Marte, samt at hun tradisjonen tro holder orden på gamle og nye utbyggingssaker. Nye 

saksbehandlere i Innovasjon Norge har vært på besøk og gjort seg kjent. På skogfronten har det 

også vært et hektisk år, og nye skogbruksplaner i Alvdal, fortsatt stor aktivitet i skogen og ikke 

minst veisaker, har opptatt Anders mye i våre tre ansvarskommuner – Folldal inkludert. Så må vi 

heller ikke glemme dyrking, SMIL, drenering og alt det andre, hvor vi hver dag merker at dere 

brukere er aktive og offensive. Det er bra, og det vi ikke rakk i 2018, det skal vi følge opp i 2019. 

 

På vegne av alle enhetens ansatte ønskes herved alle brukere og andre samarbeidsparter en riktig 

god jul og alt godt inn i det nye 2019. 

Ole Sylte Heggset 

fung.enhetsleder 

 

FRIST FOR ETTERREGISTRERING AV 

PRODUKSJONSTILSKUDDSØKNADEN – 10. JANUAR 2019  

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd hadde i 2018 søknadsfrist 15. mars og 15. 

oktober, men enkelte opplysninger i søknaden kan etterregistreres med frist 10. januar 2019. 

Mens noen av punktene gjelder livdyrsalg av kylling og kalkun, samt frukt og bær m.m., og 

nordnordsk potet, så dropper vi disse her. For vår region er det følgende etterregistreringer som 

er aktuelle fram til og med 10. januar: 

 Avløserutgifter i 2018 som foretaket har hatt etter 15. oktober 

 Dyr som er sanka fra utmarksbeite etter 15. oktober 

Les mer om dette på Landbruksdirektoratet hvor dere også finner lenke videre til inlogging for 

endring av søknaden – klikk her! 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd/etterregistrering-for-dei-som-soker-produksjonstilskott-og-tilskott-for-ferie-og-fritid


IBU-SØKNADER FOR TRADISJONELT 

LANDBRUK – SLUTT PÅ SØKNADSFRISTER! 
Vi har allerede mottatt mange henvendelser når det gjelder aktuelle 

utbyggingsprosjekter innen tradisjonelt landbruk i 2019. Dette ut fra at vi normalt har arbeidet ut 

fra en første søknadsfrist 1.februar hvert år. Innovasjon Norge Innlandet har imidlertid nå valgt å 

gå bort fra fristene, og det er dermed åpnet for å søke hele året. De vi har mottatt henvendelser 

fra er alle fulgt opp en del, og vi oversender sakene med vår uttalelse fortløpende når vi får de 

inn på nyåret. Den første saken fikk vi allerede nå før jul, og denne allerede oversendt til IN.  

 

Vi ber imidlertid alle som har utbyggingsplaner i 2019 om å ta kontakt med oss på 

landbruksenheten så tidlig som mulig. Tidlig involvering av oss i kommunen gir et bedre 

grunnlag fra vår side til å gi uttalelse når søknaden sendes til Innovasjon Norge, samt at de nye 

saksbehandlerne hos IN også gjerne tar turen innom om det passer – før søknaden settes opp og 

sendes. Dette vil gi dere hjelp til å kvalitetssikre planene, så husk tidlig varsling til oss!  

 

Føringene for hva det gis støtte til er ikke nevneverdig endret, men ut fra markedssituasjonen for 

de fleste kjøttproduksjonen er fokuset om at prosjektet skal ha et mål om økt produksjon tonet 

ned. Produksjonsmessige forbedringer og god driftsøkonomi etter utbyggingen vil være 

vesentlig. Det kan søkes om investeringsstøtte til byggeprosjekter innen husdyr- og 

planteproduksjon. Investeringene skal være knyttet til faste anlegg og tilhørende 

produksjonsutstyr. Investeringen må være nødvendig for å oppnå planlagt produksjon, og det må 

forventes avsetningsmuligheter eller avsetningsavtaler for produktene. For å levere en god 

søknad kreves det også utfyllende informasjon som vedlegg til søknaden, så start derfor tidlig. 

Dette er blant det du bør ha klart tidlig:  

 Beskrivelse av utbyggingsplanene (skriftlig)  

 Skisser/ tegninger av byggeprosjektet  

 Reelle kostnadsoverslag  

 Tenkt finansiering  

 Bekreftelse fra regnskapskontor/regnskapsfører mht. tidspunkt for når en driftsplan kan 

være ferdig utarbeidet  

 Kopi av siste to års sjølangivelser og næringsoppgaver  

 

NB! Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. Med ”påbegynt” 

menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse 

og/eller kontrakt som gjør investeringen irreversibel. I forhold til Hedmark (Innlandet) er det satt 

føringer i samarbeid med faglag og Fylkesmannen, men i stor grad er disse satt opp i tråd med de 

som ligger ute på Innovasjon Norges sider – sjekk derfor også: 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-

landbruk/  

 

Spørsmål rettes til saksbehandler Ylva Sneltvedt, tlf. 62 48 91 34 el. 419 31 176, evt. e-post: 

ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no  

 

SØKNADER FOR TILLEGGSNÆRINGER 
Interessen for IBU-midler til ulike satsinger innen lokalmat, reiseliv eller andre produksjoner er 

på oppadgående i våre to kommuner. Spørsmål rettes til saksbehandler Ole Sylte Heggset, tlf. 62 

48 91 36 el. 909 29 230, evt. e-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no  

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/
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BIOGASS – INFORMASJONSMØTER FOR LANDBRUKET  
Vi og de øvrig medlemskommunene i FIAS (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap), ble i 

sommer innvilget kr 250 000 i forprosjektstøtte til å utrede mulighetene/potensialet for foredling 

av husdyrgjødsel og andre biprodukter fra næringsmiddelindustri o.l. til biogass. Arbeidet har 

etter hvert kommet i gang, og Oddvar Austbø er hyret inn til å koordinere dette 

utredningsarbeidet. I den forbindelse vil det bli avviklet to informasjonsmøter mandag 28.januar, 

spesielt tilrettelagt for dere i landbruket. Næringsmiddelindustrien i regionen inviteres også.  

 

Vi ber derfor alle interesserte komme på møte mandag 28. januar kl. 10.00 på Malmplassen på 

Tolga, alternativt kl. 19.30 på Aukrustsenteret i Alvdal 

 

Foreløpig ser slik ut:  

 Kort intro om biogassprosjektet 

 Tore Fløan Erfaringer fra Ecopro, Verdal 

 Eivind Mehl, hva kan vi lære av prosjektet som det jobbes med i Solør/Kongsvinger 

 Biogass i Fjellregionen, status og arbeid framover, muligheter/utfordringer 

 
Det kommer invitasjon til møtet senere. Det vil bli enkel servering og påmelding er derfor ønsket 

til Oddvar Austbø på e-post: oddvar.austbo@hedmark.org eller SMS 908 35 815 

 

 

AVSLUTNING AV LEVENDE LANDBRUK-PROSJEKTET 

Alle dere 116 brukere som har deltatt i storfeprosjektet Levende landbruk, vil i romjula motta 

invitasjon til avslutningskveld i den nye kulturstua på Alvdal barneskole på Sjulhustunet, 

ovenfor jernbanen og Synnøve Findens meieri på Alvdal. Det planlegges faglige innlegg og en 

oppsummering av prosjektet, så sett av datoen torsdag 17. januar kl. 19.30. 

 

STABEN VED LANDBRUKSKONTORET 
Mariann Totlund er i svangerskapspermisjon fram til sommeren og Ole Sylte Heggset er 

konstituert som enhetsleder i perioden. I sommer avsluttet så utmarkskonsulent m.m. Tale 

Nedberg sin stilling hos oss, og Kristian Lund-Vang har nå startet opp som hennes erstatter.  

 

Nedenfor ser dere telefonliste og e-postoversikt på enhetens ansatte denne høsten: 

 

 Ylva Sneltvedt, 62 48 91 34 / ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no  

 Kristian Lund-Vang, 62 48 91 32 / kristian.lund-vang@alvdal.kommune.no   

 Randi Brænd, 62 48 91 35 / randi.braend@alvdal.kommune.no   

 Ole Sylte Heggset, 62 48 91 38 / ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no  

 Marte Sofie Neraas, 62 48 91 36 / marte.sofie.neraas@alvdal.kommune.no (vikar) 

 Caspar Schärer, 62 48 91 37 / caspar.schaerer@alvdal.kommune.no   

 Anders Jensen, 62 48 91 33 / anders.jensen@alvdal.kommune.no  

 

Vi er tilbake med et nytt nyhetsbrev i løpet av februar 2019, da med informasjon om diverse 

knyttet til produksjonstilskuddsomgangen i mars, samt anna informasjon fram mot vår og 

sommer. Ha ei fredfylt og god jule- og nyttårsfeiring! 

 

Alvdal, 21.desember 2018 
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