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Vår visjon: 

Næring og trivsel på naturens premisser 
 

 

 

Serviceerklæring 
 
1. Formålet med tjenesten 
 

Det skal drives veiledning og saksbehandling innenfor de områder som naturlig faller inn 
under Miljø og landbruks ansvarsområder, jfr. veileder.  Tjenesten skal yte god service 
og drive effektiv saksbehandling. 

 
 
2. Hvem får tjenesten? 
 

Alle med interesser innenfor områdene og de som ellers har spørsmål eller gjøremål 
som berører interessene. 

 
 
3. Hva omfatter tjenesten? 
 

Forvaltning av tilskudds- og finansieringsordninger innenfor ansvarsområdene. 
Veiledning innenfor ansvarsområdene. 
Saksbehandling innenfor ansvarsområdene. 
Kontaktledd opp mot fylkesplan og statlige forvaltningsorgan. 

 
 
4. Hvordan få tjenesten? 
 

Tjenesten fås ved henvendelse til hovedkontoret i Overhalla eller avdelingskontoret på 
Namdalseid.  Råd og veiledning kan gis pr. telefon eller ved uanmeldt besøk på kontoret 
hos saksbehandlerne.  Rådgivning og veiledning i mer omfattende saker bør avtales på 
forhånd med saksbehandler. 

 
 
5. Lovgrunnlag 
 

Fagområdenes lover og forskrifter. 
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Innledning  
 
Fra 01.01.2014 ble felles Miljø- og Landbruksforvaltning for kommunene Namdalseid, 
Namsos, Fosnes og Overhalla en fast ordning. 
Kommunene har overført alt ansvar og alle oppgaver innenfor jord- og skogbruk til 
samkommunen. Samkommunestyret med 23 medlemmer = politisk styring. 
 
 
Det er opprettet et administrativt organ som skal forestå det daglige arbeidet med 
oppgavene innenfor de aktuelle fagområdene.  Organet har fått navnet Midtre Namdal 
samkommune, Miljø og landbruk, og er lokalisert med hovedkontor i Overhalla og 
avdelingskontor på Namdalseid.   
 
 
 

 
 
 
 
 
Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk (M & L) vil med denne veilederen gi 
jord- og skogbrukere i regionen informasjon om den lokale landbruksforvaltningen. 
  
Denne informasjonen har flere funksjoner:  
 
 
1: En orientering om landbrukets veiledningsapparat. 
 
2: En orientering om de økonomiske virkemidlene, både for jord og for skog. Formålet er å 

presentere de tilskuddsordninger som fins, slik at du som bruker lettere kan orientere 
deg i jungelen av ordninger, og gjøre deg nytte av det som er aktuelt for deg.   

 
Beskrivelsene av lover, forskrifter og ordninger er til dels svært forenklet.  Komplette 
versjoner av regelverk finnes ved hovedkontoret i Overhalla og på avdelingskontoret på 
Namdalseid.  Det kan det også søkes på områdene til Statens landbruksforvaltning 
http://www.slf.dep.no/ og http://www.lovdata.no/ under sentrale forskrifter.   
 
Dette er ajourført utgave av veilederen pr. mai 2014. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger for 
endringer til senere utgaver. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.slf.dep.no/
http://www.lovdata.no/
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Veiledningsapparatet 

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk (M & L) 

 
M & L er landbrukets offentlige forvaltningsorgan på kommunenivå.  Foruten å være et 
organ for planlegging, rådgivning og forvaltning, har vi også en intensjon om å være en 
veileder og støttespiller for deg i alle spørsmål som har tilknytning til landbruket og 
tilleggsnæringer. 
 
 
I M & L er 10 personer ansatt med Jo Magnus Saugen som leder. 
 

Navn Tittel Tlf. nr. e-postadresse 
Oddbjørn Riseth Landbrukssjef 900 70 658 oddbjorn.riseth@midtre-namdal.no 

Aksel Håkonsen Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691 aksel.hakonsen@overhalla.kommune.no 

Sissel Solum Sekretær 469 57 770 sissel.solum@overhalla.kommune.no 

Solveig Skjerve 1.konsulent jordbruk  957 97 119 solveig.skjerve@overhalla.kommune.no 

Per Olav Meosli Fagkonsulent skog og miljø 958 26 704 per-olav.meosli@overhalla.kommune.no 

Anne-Lise Haugan Fagkonsulent skog og miljø 417 58 425 anne-lise.haugan@overhalla.kommune.no 

Elin Skard Øien 1.konsulent jordbruk 971 69 650 elin.oien@overhalla.kommune.no 

Geir Modell 1.konsulent skogbruk og miljø 402 38 256 geir.modell@overhalla.kommune.no 

Tove Berit Ostad 1.konsulent jordbruk 974 96 305 tove-berit.ostad@overhalla.kommune.no 

Olav Strøm Fagkonsulent jordbruk 975 04 225 olav.strom@overhalla.kommune.no 

 
 
 
Våre oppgaver er: 
* Forvalte lover og regler knyttet til landbruk og miljø 
* Forvalte virkemiddelbruken  
* Planlegging vedr. grøfting, veibygging, m.m. 
* Utvikling og holdningsarbeid  
 
 
 
Vi kan bidra med: 
* Faglig og økonomisk rådgivning på skog og noe på jord.  
* Rådgivning i forbindelse med bruksutbygging, både tradisjonell og tilleggsnæring. 
* Koordinere og henvise dere til andre når vi ikke selv kan svare direkte på spørsmål. 
* Være med å vise muligheter innen landbruket, men dere må selv benytte dere av       
mulighetene og dere må selv gjennomføre tiltakene. 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:oddbjorn.riseth@midtre-namdal.no
mailto:aksel.hakonsen@overhalla.kommune.no
mailto:sissel.solum@overhalla.kommune.no
mailto:solveig.skjerve@overhalla.kommune.no
mailto:per-olav.meosli@overhalla.kommune.no
mailto:anne-lise.haugan@overhalla.kommune.no
mailto:elin.oien@overhalla.kommune.no
mailto:geir.modell@overhalla.kommune.no
mailto:tove-berit.ostad@overhalla.kommune.no
mailto:olav.strom@overhalla.kommune.no
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Oppgavefordeling ansatte i  

Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 
 
 
 
Oddbjørn Riseth (arbeidssted Overhalla) 
 

Tlf: 900 70 658                          e-post: oddbjorn.riseth@midtre-namdal.no 
 

Ledelse av fellesorganet inkl. budsjett og økonomistyring,  
o personal, opplæring mm. 
o Tidligpensjonsordningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solveig Skjerve (arbeidssted Overhalla) 
  
Tlf: 95797119                     e-post: solveig.skjerve@overhalla.kommune.no 

  
o Produksjonstilskudd 
o Avløsertilskudd 
o Regionalt miljøprogram (RMP) 
o Katastrofeordningen for planteproduksjon 
o BU – søknader (bruksutbygging og tilleggsnæring) 
o Kvoteordningen for melk 
o Floghavre 
o Autorisasjonsbevis plantevern 

 

 
 
Elin Skard Øien (arbeidssted Overhalla) 
 
Tlf: 97169650                     e-post: elin.oien@overhalla.kommune.no             
       

   
 
 
 

Saker etter: 
o Jordlov, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, 

fradeling, driveplikt. 
o Konsesjonslov, erverv utenfor familie, boplikt. 
o Odelslov 
o Forpaktningslov 
o Arealplaner 

 
 
 

mailto:oddbjorn.riseth@midtre-namdal.no
solveig.skjerve@overhalla.kommune.no
elin.oien@overhalla.kommune.no%09
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Aksel Håkonsen (arbeidssted Overhalla) 
 
Tlf: 95278691                     e-post: aksel.hakonsen@overhalla.kommune.no    
 

o   
o Hogst i kystgranskog 
o Motorferdsel 
o Miljøfyrtårn 
o Naturforvaltningsmidler 
o Miljøforvaltning 
o Viltforvaltning 

 
 
Per Olav Meosli (arbeidssted Overhalla) 
   
Tlf 95826704                    e-post: per-olav.meosli@overhalla.kommune.no    
     

o Motorferdsel 
o Skogfond og tilskudd Namdalseid, Namsos og Fosnes 
o Hogst i vernskog Namdalseid, Namsos og Fosnes 
o Namsos kommuneskog 
o Drift i bratt terreng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne-Lise Haugan  (arbeidssted Overhalla) 
 
Tlf: 41758425                  e-post: anne-lise.haugan@overhalla.kommune.no  
 
   
                                            

o Kart 
o Skogs- og jordbruksveger alle kommuner 
o Skogfond og tilskudd 
o Skogkultur 

     
     
 
 
 
 
 
 

aksel.hakonsen@overhalla.kommune.no%20
%20per-olav.meosli@overhalla.kommune.no
%20anne-lise.haugan@overhalla.kommune.no%20
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Sissel Fløan Solum (arbeidssted Overhalla) 
 
Tlf: 46957770                e-post: sissel.solum@overhalla.kommune.no  

  

  
                                    

o Avløsning under sykdom 
o Produksjonstilskudd 
o Avløsertilskudd, ferie og fritid     
o Regionalt miljøprogram (RMP) 

 
 
 
 
 
Tove Berit Ostad (arbeidssted Namdalseid) 
 
Tlf: 97496305             e-post: tove-berit.ostad@overhalla.kommune.no  

 
 
o Produksjonstilskudd 
o Avløsertilskudd 
o Regionalt miljøprogram (RMP) 
o Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 
o Katastrofeordningen for planteproduksjon 
o BU – søknader (bruksutbygging og tilleggsnæring) 
o Kvoteordningen for melk 
o Autorisasjonsbevis plantevern 

 
 
Geir Modell (arbeidssted Namdalseid)  
   
Tlf: 40238256                  e-post: geir.modell@overhalla.kommune.no  
    
     

o Namdalseid Lakseråd 
o Miljøforvaltning 
o Næringsutvikling utmark 
o Motorferdsel 
o Kart 
o Viltforvaltning     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sissel.solum@overhalla.kommune.no
tove-berit.ostad@overhalla.kommune.no%09
geir.modell@overhalla.kommune.no
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Olav Strøm (arbeidssted Namdalseid) 
 
Tlf: 97504225                 e-post: olav.strom@overhalla.kommune.no 
 

 
 

 
 

På Namdalseid utfører fellestjenesten oppgaver innenfor post og arkiv. 
 
Servicekontorene i den enkelte kommune har skjema, og kan ta imot og formidle 
beskjeder/kontakt.   

 

 

Virkemidler i jordbruket  
 
Hva er BU-midler? 
 

Forkortelsen står for bygdeutviklingsmidler, og er det viktigste virkemidlet for å nå målet om 
næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. 
Hovedformålet er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, 
lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets 
ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 
Det er Fylkesmannen som har ansvaret for å fordele de regionale midlene som er fastsatt 
gjennom jordbruksoppgjøret.  Innovasjon Norge forvalter midlene i henhold til den regionale 
strategien, som er fastsatt av Fylkesmannen og innenfor rammene av den nasjonale 
strategien. 
 
Generelle vilkår 
 
Det skal legges stor vekt på lønnsomhet, verdiskaping og innovasjon.  
Inntjeningsmuligheter og markeds- og konkurranseforhold må være grundig vurdert.  Ved 
støtteutmåling legges de godkjente kostnadsoverslag til grunn. Satsene og reglene for 
tilskudd og rentestøtte finnes i ” Regionalt bygdeutviklingsprogram for Nord- og Sør 
Trøndelag 2013-2017 ” 
 
Dersom prosjektet ikke blir ferdig innen arbeidsfristen, kan det søkes om å få fristen utsatt. 
Maksimal arbeidsfrist i Innovasjon Norge er 3 år i tillegg til innvilgingsåret. Etter dette vil 
ubenyttet tilskudd inndras. 
 

o Hydrotekniske tiltak inklusive grøfting 
o Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid 
o Floghavre 
o Avlingsskade/overvintringsskade 
o Forskrift om gjødselvarer mm. – søknad om utsatt 

spredetidspunkt husdyrgjødsel 
o Godkjenning av gjødsellager 
o Kvoteordninga for melk 
o Avløsning under sykdom 
o Tidligpensjon 

 

olav.strom@overhalla.kommune.no
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNT/Landbruksavdelingen/Program/Regionalt%20Bygdeutvprg_2013-2017.pdf?epslanguage=nb%20
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNT/Landbruksavdelingen/Program/Regionalt%20Bygdeutvprg_2013-2017.pdf?epslanguage=nb%20
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Generelt om investeringer 
 
Ved søknad om støtte til investeringer skal anlegget være i samsvar med de krav som er 
gitt i gjeldende lover, forskrifter og standarder. M & L kan bistå under idé - og 
planleggingsfasen.  M & L skal også vurdere søknaden før den videresendes Innovasjon 
Norge for avgjørelse. 
 
Ved tanker om investeringer er det viktig å huske at: ”arbeidene må ikke påbegynnes før 
plan, tegninger m.v. er godkjent.” Dersom arbeidene påbegynnes uten samtykke, kan 
søknaden bli avslått. 
 
BU- midlene kan gis til både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring på gårdsbruk. Du kan 
søke tilskudd for etablering av bedrift, utvikling av bedrift eller til fysiske investeringer. I 
tillegg kan det søkes Innovasjon Norge om lån på linje med andre banker. 
 
For tilskudd til driftsbygninger i tradisjonelt landbruk, gjøres fradrag for tilskudd som er 
innvilget de siste 5 år. Det samme gjelder søknader for tilleggsnæring. Søknader for 
tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring ses hver for seg. 
 
Framgangsmåte Bruk e-søknad som finnes på www.innovasjonnorge.no. M & L er 

behjelpelig med søknadsprosessen. M & L gir uttalelse til saken før 
den sendes Innovasjon Norge. 

 
Søknadsfrist For 2015 er søknadsfristene 1. februar, 1. mai og 1. september. 
 
 For investeringer i tradisjonelt landbruk (inkl. generasjonsskifte) kan det 

være lurt å sende inn søknaden tidlig på året, da det som regel er stor 
etterspørsel etter disse midlene 

 
Vedlegg Stipend og bedriftsutvikling: 
 Kostnadsoverslag, evt. budsjett m/vedlegg og ligningspapirer. 
 
 Investeringer: 
 Det må utarbeides målsatte plantegninger, kostnadsoverslag og 

driftsplan som legges ved søknaden. I tillegg skal ligningspapirer 
sendes med. Leid areal som arealgrunnlag for investeringer må være 
sikret med langsiktig leieavtale eller forpaktningsavtale. 

 

Etablererstipend 

 
Virkemiddel Tilskuddet kan gis til å forberede og etablere ny virksomhet med 

ekspansjonsmuligheter.  Stipendet skal omfatte utviklingsfasen, dvs. før 
etablering eventuelt finner sted. 
Stipend kan gis med inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag. 
Maksimalt tilskudd er kr 200 000 pr. person/foretak for utviklingsfasen 
og etableringsfasen til sammen.  Prosjekter med særlig 
sysselsettingsvirkning eller lønnsomhetspotensial kan gis 
etablererstipend med inntil kr 400 000 pr. person/foretak.   
 
 

https://www.innovasjonnorge.no/custom/SecurityCheck/default.aspx?epiID=452&ReturnUrl=%2fCustom%2feDocument%2fTemplates%2fViewer.aspx%3fedocumentTemplateId%3d43dade06-896b-4d11-9fad-b7594737ba93%26id%3d452%26epslanguage%3dno
http://www.innovasjonnorge.no/
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Bedriftsutvikling tilleggsnæring og tradisjonelt landbruk 

 
Virkemiddel Bedriftsutvikling innenfor tilleggsnæringer: kan støttes med tilskudd på 

inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.  Kvinner og ungdom under 
35 år kan få inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. Kvinner og 
ungdom under 35 år, kan få inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. 

 
Kommentar Tilleggsnæring: kostnadsoverslaget kan det medtas utgifter til 

produktutvikling, markedsundersøkelser, kompetansebygging, 
etablering av nettverk osv. 

 
 
 Tradisjonelt landbruk: legg ved pristilbud fra planleggingsaktør. 
 

 

Investeringer  

 
Virkemiddel Tilskuddet kan gis med inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag, 

avgrenset til kr 700 000 pr. landbrukseiendom/driftsenhet. I tillegg  kan  
det gis et ”tretilskudd” på inntil kr 50 000, til søkere som velger å bruke 
vesentlig treverk i vegger i driftsbygning.  

 Rentestøtte kan gis til lån på inntil 70 % av kostnadsoverslaget. 
 
Tilskudd og rentestøtte kan gis til investeringer i faste anlegg og 
tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter i tradisjonelt landbruk og 
tilleggsnæring. 
 
To eller flere landbrukseiendommer som drives av samme bruker 
regnes som en driftsenhet.  Fellestiltak/foretak med to eller flere 
interessenter regnes som en driftsenhet. 

 
Kommentar M & L ønsker å komme i dialog med brukerne på et tidlig tidspunkt i 

planleggingen. 

 

Tilskudd ved generasjonsskifte 

 

 
Virkemiddel Tilskudd kan gis til brukere under 35 år innen 3 år etter 

eiendomsoverdragelsen for å gjennomføre mindre investeringer for å 
opprettholde tradisjonell landbruksdrift eller tilleggsnæring. 

  
 Tilskuddet kan gis med inntil 40 % av godkjent kostnadsoverslag, 

begrenset oppad til kr 200.000 pr. landbrukseiendom. For kvinnelige 
brukere kan tilskudd gis med inntil 60% av godkjent kostnadsoverslag, 
begrenset oppad til kr 250 000 pr. landbrukseiendom.  

 
Kommentar Ordningen skal også stimulere til at kvinner overtar gårdsbruk og tar 

aktivt del i drifta, og kvinnelige brukere skal derfor prioriteres. 
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 M & L ønsker å komme i dialog med brukerne på et tidlig tidspunkt i 
planleggingen.   

 
 
Hvis investeringstilskudd innvilges, må det utarbeides detaljerte bygningstegninger som 
sendes Norsk landbruksrådgivning Nord Trøndelag for godkjenning før byggestart. 
 
Videre må det før byggestart sendes Melding til mattilsynet og søknad om byggetillatelse til 
kommunen. 
 
 
  

 
 
 

Produksjonstilskudd i jordbruket   

     
Produksjonstilskudd er en samlebetegnelse for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket 
med felles forvaltningsrutiner. Tilskuddsatsene blir fastsatt gjennom jordbruksoppgjøret og 
evt. senere justert av Landbruks- og Matdepartementet (LMD). 
 
Det er M & L som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd. Beløpet utbetales 
av SLF. Registrerte foretak får automatisk tilsendt hefte med veiledning og forskrifter samt 
søknadsskjema i god tid før hver søknadsomgang. 
 
Søknaden fremmes som elektronisk søknad som finnes på SLFs hjemmeside 
(www.slf.dep.no). Innloggingen skjer via Altinn . Innlogging kan skje med brukernavn og 
passord, eller MinID, eller BankID. 
 
Søknadsfrister er 20. august og 20. januar med telledato hhv. den 31.07. og 01.01. 
 
M & L oppfordrer nye foretak til å si fra om at de har startet opp med produksjon, og sjekke 
at foretaket er knyttet til landbrukseiendommen i Landbruksregisteret. Slik knytning er 
nødvendig for at søknad om produksjonstilskudd kan behandles. 
 
 

Tilskudd til husdyr og areal- og kulturlandskapstilskudd 

 
Formål  Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt 

og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har 
trukket opp. 

 
Kommentar  Tilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som 

driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere 
landbrukseiendommer.  

 

Driftstilskudd til melkeproduksjon 

 

http://trondelag.lr.no/
http://www.slf.dep.no/
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Formål  Formålet med driftstilskuddet er å styrke økonomien i 
melkeproduksjonen og å jevne ut forskjeller i lønnsomhet mellom 
foretak av ulik størrelse og mellom bruk i Sør- og Nord-Norge. 

 
Kommentar Tilskuddet gis til foretak som holder seg innenfor kvote, eller i henhold 

til gjeldende forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal 
foredling av melk. 

 
Framgangsmåte  Tilskuddet blir gitt etter satser pr. dyr.  Tilskuddet blir utbetalt to ganger 

i året på grunnlag av søknadsomgangene 20. august og 20. januar.  
 

 

Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

 
Formål  Formålet med driftstilskudd til kjøttfeproduksjon er å stimulere                                                                                                                                    

storfekjøttproduksjonen og styrke økonomien i spesialisert 
kjøttproduksjon. 

 
Kommentar          Tilskuddet gis til foretak som driver spesialisert kjøttfeproduksjon med 

minst 6 ammekyr som er minst 50% av rasene som defineres som 
kjøttferaser.  

 
Framgangsmåte  Tilskuddet blir gitt etter satser pr. dyr.  Tilskuddet blir utbetalt to ganger 

i året på grunnlag av søknadsomgangene 20. august og 20. januar. 
 

Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser 

 
Formål Formålet med tilskuddet er å støtte husdyrhold med dyr av storferaser 

som er definert som bevaringsverdige   
 
Kommentar   Det er vilkår om at kyrne og oksene er minst 7/8 raserene.   

Buskapen må være registrert i husdyrkontrollen eller Nordisk Genbank,                         
       Husdyrregisteret.  
 

        Tilskuddet kommer i tillegg til det ordinære husdyrtilskuddet. 
 
Framgangsmåte  Tilskuddet blir utbetalt en gang i året på grunnlag av 

søknadsomgangen 20. januar.  
 

Driftstilskudd til grønt- og potetproduksjon 

 
Formål  Formålet med tilskuddet er å bedre inntekten for yrkesprodusentene 

innen grøntsektoren og sikre en geografisk spredd produksjon. 
Tilskuddet skal stimulere til kvalitetsproduksjon og ordnede 
omsetningsforhold.  

 
Kommentar Tilskuddet gis til foretak som produserer frukt, bær og 

veksthusgrønnsaker samt salat på friland av kl 1 eller bedre sortering, 
og som omsettes gjennom godkjent omsetningsledd.  
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Framgangsmåte Tilskuddet blir gitt etter satser pr. kg eller stk levert i perioden fra 1. 
januar til 31. desember. Tilskuddet blir utbetalt en gang i året på 
grunnlag av søknadsomgangen 20. januar. 

 

Tilskudd til dyr på utmarksbeite 

 

 
Formål  Formålet er å stimulere til bruk og pleie av kulturlandskapet i utmarka.    
 
Kommentar Tilskuddet omfatter melkekyr, ammekyr, ungdyr av storfe, hester, sauer 

og lam som beiter minst 5 uker i utmark. 
 

     Framgangsmåte  Tilskuddet blir gitt etter satser pr. dyr. Tilskuddet blir utbetalt en gang i 
året på grunnlag av søknadsomgangen 20. august. 

 
 

Beitetilskudd  

 
Formål  Formålet er å stimulere til økt beiting av dyr, samt å premiere de som 

faktisk lar dyra sine gå på beite.    
 
Kommentar Tilskuddet gis for dyr som i minimum 12 uker får hoveddelen av sitt 

daglige grovfôropptak fra beiting i utmark eller innmark. Bare en mindre 
del av daglig grovfôropptak kan være grovfôr tilført utenfra eller slått på 
stedet. Tilskuddet gis for kyr, storfe, hjort, hest, sau, lam, geit og kje. 

 
Framgangsmåte  Tilskuddet blir utbetalt en gang i året på grunnlag av 

søknadsomgangen 20. august.  
  NB! Det er mulig å oppnå både beitetilskudd og utmarksbeitetilskudd 

for samme dyr. 
 

 

Tilskudd til økologisk landbruk 

 
Formål   Formålet med tilskuddet er å stimulere til at en større del av 

landbruksproduksjonen i landet skjer i form av økologisk produksjon.   
    

Kommentar  Søker må være medlem i Debios kontrollordning. Tilskudd gis på 
grunnlag av arealer og dyregrupper som er kontrollert og godkjent av 
Debio.  M & L godkjenner størrelsen på arealene og dyretallet.  

 
Framgangsmåte  Søknadsfristen er 20. januar og 20. august for tilskudd til økologisk 

husdyrproduksjon. For arealtilskudd er søknadsfristen 20. august.  
 
 
Arealtilskudd til økologisk landbruk 
Kommentar Tilskudd gis både til arealer som er under omlegging og areal som er 

godkjent som omlagt til økologisk landbruk. Arealtilskuddet gis som et 
årlig tilskudd for areal som er ferdig omlagt til økologisk drift. (Tidligere 
var det er eget “omleggingstilskudd, dette er fjernet fra og med 2014) 
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Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 
Kommentar  Tilskudd gis til foretak som driver økologisk produksjon av 

husdyrslagene storfe, sau, geit og gris. Dyrene må være godkjent av 
Debio. Tilskuddet gis som et tilskudd pr. dyr og beregnes i henhold til 
bestemmelsene i forskrift om tilskudd til husdyr.  Husdyrproduksjonen 
er berettiget tilskudd fra første søknadsomgang etter at karensperioden 
starter.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Velferdsordningene i jordbruket 

Forskrift om tilskudd til avløsning 

 

Det vises til samme veiledningshefte som for produksjonstilskudd i jordbruket. Her er også 
tilskudd til avløsning ved ferie/fritid omtalt. Det søkes på avløsertilskuddet samtidig med, og 
på samme søknadsskjema som, produksjonstilskudd i jordbruket ved søknadsomgangen 
20. januar. 
 
Formål  Formålet med ordninga er å bidra til å fremme avløsning i 

jordbruket.  
 

Kommentar  Alle foretak må dokumentere at de har hatt utgifter til avløsning. 
Avløser kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, og kan ikke være 
under 15 år. Foretaket kan overlate arbeidsgiveransvaret til et 
avløserlag. Satsene blir fastsatt i jordbruksoppgjøret. 

 

Framgangsmåte  Søknadsfristen er 20. januar året etter, og tilskuddet utbetales i juni. 
Ordninga er en refusjonsordning, der foretaket mot dokumentasjon får 
utbetalt utgifter til avløser året før, inntil maksgrense satt ved 
jordbruksavtalen. 

 

 

 

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sjukdom 

 
Formål  Formålet med ordninga er å bidra til å finansiere leie av avløser i 

jordbruket i foretak med husdyrproduksjon eller helårs 
veksthusproduksjon, når en som har næringsinntekt fra foretaket som 
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følge av sykdom mv. ikke kan delta i arbeidet i foretaket. Ordninga 
gjelder også for planteprodusenter og honningprodusenter i onnetida. 

  
 Kommentar  Det stilles krav om at brukeren må ha næringsinntekt på minimum ½ G. 

Grunnlaget for tilskudd er det samme som i tilskudd ved ferie og fritid. 
Satsene blir fastsatt i jordbruksoppgjøret. 

  
Framgangsmåte  Søknadsfristen er senest 3 mnd. etter siste dag i søknadsperioden 

som gir rett til tilskudd. Søker er selv ansvarlig for at søknad blir 
sendt og at nødvendige vedlegg er med. 

 
  Søknaden avgjøres hos M & L og utbetales fra Fylkesmannen. 
 

Tidligpensjonsordning  

 
Formål  Ordningen skal bidra til å lette generasjonsskifter  i jordbruket.  
 

Kommentar  For å ha krav på enbrukerpensjon må bruker ha fylt 62 år.  For 
tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år. 

  Landbrukseiendommen må være overdratt til og tinglyst på ny eier 
når en går over på tidligpensjon.  

  
  Referanseinntekten (gj.snittlig næringsinntekt fra 

jordbruk/gartneri/skogbruk) fra landbrukseiendommen må være 
minst kr 90 000. Størrelsen på tidligpensjonen fastsettes i 
jordbruksoppgjøret hvert år, pr. dato er satsen kr 100 000 pr. år for 
enbruker og kr 160 000 for tobrukerpensjon. Den som mottar 
tidligpensjon kan ha ubegrenset lønnsinntekt og inntekt fra annen 
næringsvirksomhet i tillegg til tidligpensjon, så lenge det ikke er 
næringsinntekt fra gårdsbruket. 

 
  Regelverket er omfattende og hver sak må behandles for seg.   

 
Framgangsmåte  M & L er behjelpelig med veiledning og utfylling av søknadsskjema.  
  M & L sender søknaden til Fylkesmannen som avgjør søknadene 
 

 

 

 
 

 
 

 

Regionale miljøvirkemidler 
 
Virkemidlene skal ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet og møte miljøutfordringene i 
form av forurensing i det enkelte fylke. Virkemidlene skal være avgrensa til jordbruket, som 
vil si planteproduksjon og husdyrbruk. 
 
I jordbruksavtalen 2003 ble det vedtatt at miljøvirkemidlene skal forvaltes på tre nivåer: 
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1. Nasjonalt miljøprogram forvaltes sentralt og omfatter i tillegg til en 
virkemiddelpakke nasjonale mål og føringer i landbrukspolitikken som vil være 
retningsgivende for 

2. de regionale miljøprogrammene med miljøtilskudd i jordbruket, og 
3. kommunale tiltaksstrategier for de spesielle miljøtiltakene i jordbruket, kjent 

som SMIL. 

 

Miljøtilskudd til jordbruket i Nord-Trøndelag 

 
Formål  Ordningen skal stimulere til driftsformer og driftstilpasninger som 

fremmer og tar vare på miljøverdier knytta til kulturlandskapet, eller 
som reduserer forurensing fra jordbruket. 

 
Kommentarer  Tilskuddene kan gis til foretak som har rett til produksjonstilskudd i 

jordbruket, og til organiserte beitelag. Tilskudd til skjøtselstiltak krever 
miljøplan trinn 2. M & L avgjør søknaden, mens beløpet utbetales av 
SLF. 

 
Miljøtilskuddene er delt inn i tema, og kan gis til: 
 

TEMA/TILTAK KOMMENTAR 

 
Kulturlandskap 

 Organisert beitebruk 
 

 Drift av bratt og veiløst areal 

 
 
Beitelag registrert i Brønnøysundregisteret 
som forening eller samvikeforetak kan søke 
Kartvedlegg som viser omsøkt areal 

Biologisk mangfold 

 Skjøtsel av utvalgt naturtype 
slåttemark og slåttemyr (verdi A og 
B)  

 Skjøtsel av ugjødsla gammel 
kulturmark 

 Skjøtsel av kystlynghei 
 

 Tilrettelegge for friareal for gås     
på prioritert område 
 

 Hold av bevaringsverdige husdyr-
raser av storfe og Grå trøndersau 

 
Skjøtselsplan skal godkjennes av 
Fylkesmannen 
 
 Krav om skjøtselsplan med kart 
 
Krav om skjøtselsplan med kart 
 
Kart som viser omsøkt areal 
 
 
Dokumentasjon på at dyra er min. 7/8 
raserene 

Kulturmiljøer og kulturminner 

 Seterdrift med melkeproduksjon 
 

 Skjøtsel av kulturminner og 
kulturmiljø 

 Hesjing på utvalgt naturtype  
slåttemark (verdi A og B) 

 
Min. 4 ukers drift på setra 
 
Krav om skjøtselsplan med kart 
 
Avmerket på kart og dokumentert med foto 

Avrenning til vassdrag og kyst 

 Ingen eller utsatt jordarbeiding av 
stubbåker 
 

 Grasdekte vannveger og grasbelter 

 
Kart som viser omsøkt areal.  
 
 
Kart som viser omsøkt areal 
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i åpenåker  

Plantevernmidler 

 Ugrasharving i konvensjonell 
kornproduksjon 

 
Kart som viser omsøkt areal 

 
 
 
Framgangsmåte  Mer informasjon om tilskuddene finnes i hefte med retningslinjer og 

forskrift som sendes ut omtrent samtidig med veiledningshefte for 
produksjonstilskudd i jordbruket. Veiledning fås dessuten hos M & L, 
eller på www.fylkesmannen.no.   

   
 

                          Søknad sendes M & L innen 20. august for alle tilskuddene med   
     unntak av organisert beitebruk der fristen er 1.november. Søk 
     elektronisk via SLFs hjemmeside (www.slf.dep.no). Innloggingen skjer  
     via Altinn. Innlogging kan skje med brukernavn og passord, eller MinID,  
     eller BankID. E-søknaden har  digital kartløsning.  
                      Skjøtselsplan legges ikke med søknaden, men framvises ved kontroll. 
 
 

 

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL 

 
Formål  Formålet med dette tilskuddet er å fremme natur- og 

kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere 
forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes som vanlig 
jordbruksdrift.   

 
Kommentar  SMIL-midlene som forvaltes av kommunene, er en søknadsbasert 

ordning som innebærer tilskudd til konkrete prosjekter ut fra planer før 
tiltaket iverksettes. Alle som er berettiget til å søke produksjonstilskudd 
kan søke om tilskudd. Fylkesmannen fordeler SMIL-midlene i regionen.  

 
 
 
 
 
 
 
I Midtre Namdal kan det søkes om tilskudd til følgende tiltak:  
 

TILTAK TILSKUDDSSATS (%) 
 
Planleggings- og tilretteleggingstiltak 

 
Inntil 100 % av godkjent kostnadsoverslag 
Maks 200 000 kr pr prosjekt 

Kulturlandskapstiltak: 

 Bevare kultuminner og 

 
Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 
 

http://www.fylkesmannen.no/
http://www.slf.dep.no/
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kulturmiljøer 
 

 Bevare og fremme biologisk 
mangfold 

 Holde gammel kulturmark i hevd 
 

 Bevare freda og verneverdige 
bygninger 

 Fremme tilgjengelighet og 
opplevelseskvalitet 

Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 
 
Inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag 
 
Inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag 
 
Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 
 

Forurensingstiltak: 

 Hydrotekniske anlegg 
 

 Særlige bygningsmessige tiltak 
 

 Miljøplantinger 
 

 Økologiske renseanlegg 
 

 Omlegging til ekstensiv 
planteproduksjon 

 
Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag 
 
Inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag 
 
Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 
 
Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag 
 
Inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag, 
begrenset til 500 kr/daa 

 
Drenering 
 

 
Inntil 1000 kr/daa 

 
 

 
Framgangsmåte Søknadsskjema fås ved henvendelse til M & L. Midtre Namdal 

samkommunestyre fastsetter overordna retningslinjer for prioritering av 
søknader.  M & L har tildelingsmyndighet og avgjør søknaden.  

 
 Søknadsfristen er 1. mai. 
 
Faktaark på hvert enkelt område kan fås ved henvendelse til M & L. 
 
 
 

 
 
 

Andre lover og forskrifter som har betydning for produksjon  

 

Kvoteordningen for melk  

 

Kvoteordningen har som formål å tilpasse produksjonen av  melk til 
avsetningsmulighetene i markedet.  Forskriften regulerer kjøp/salg og 
leie/utleie av melkekvote. I tillegg setter den regler omkring samdrifter. 
Ny melkekvoteforskrift ble gjeldede fra des. 2011 

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20111223-1502.html
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Kommentar  SLF er saksbehandler og vedtaksmyndighet når det gjelder 

kvoteregelverket. Skjema / e-søknad finnes på www.slf.dep.no. 
  

Tidligere var kravet at det måtte ha vært minst to års leveranse i løpet 
av de siste tre årene før kvoten kunne selges, leies ut eller inngå i 
samdrift. Dette gjelder ikke lenger i hht ny forskrift 

Denne endringen gis ikke tilbakevirkende kraft. Dette betyr at kvoter 
som ble lagt sovende før 1. januar 2011, må tas i bruk på den 
landbrukseiendommen kvoten tilhører, og det må være 2 års 
sammenhengende leveranse innenfor de siste 3 årene før kvoten kan 
selges, leies ut eller inngå i samdrift. 

I ny forskrift er det åpnet for generell nyetablering i 
melkeproduksjonen. Staten kan selge kvote til eier av 
landbrukseiendom som har kjøpt mer enn 30 000 liter melkekvote 
privat.  

 
Salg av kvote  Eier av landbrukseiendom med grunnkvote kan selge hele eller deler 

av grunnkvoten. 50% må selges til staten, mens inntil 50 % kan selges 
til private kjøpere.  Pris og avtaler ved privat kjøp gjøres mellom selger 
og kjøper uten at SLF er involvert.  

 
  Søknadsfrist 1.august 
 
Kjøp av kvote          Alle eiere av landbrukseiendommer kan kjøpe melkekvote. Man kan  

bare kjøpe kvote innenfor sin  produksjonsregionen 
  
  Søknadsfrist 1.oktober 
 
Leie av kvote  Det er ikke mulig å være utleier og leietaker samtidig. Samdrifter kan 

verken være utleier eller leietaker av kvote. 

Det er ingen krav til lengden på leieforholdet. Det er viktig med gode 
avtaler for å sikre god forutsigbarhet både for utleier og leietaker.  

                               Søknadsfrist 1.august 
 
Oppsigelse av        Søknadsfrist  1.desember 
kvoteleie 
 
Samdrift  Melkeprodusenter kan samarbeide om felles melkeproduksjon på 

helårsbasis. En samdrift kan ha maksimalt 5 medlemmer, og levere 
inntil 750 000 liter melk pr  kvoteår. Avstanden mellom medlem og 
driftssenteret i samdrifta   skal være maks 17 km. 

 
Det må søkes SLF ved etablering, utvidelse, oppløsning og   
utmelding av samdrift 

                                M & L skal ved etablering og utvidelse av samdrift bekrefte at 
avstanden oppgitt i søknaden mellom medlem og driftssenteret i 
samdrifta er korrekt, før søknaden sendes SLF.   
 
Søknadsfrist 1.desember 

http://www.slf.dep.no/
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Forskrift for gjødslingsplanlegging  

 
Formål  Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig 

god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av 
næringsstoffer fra jordbruksarealer.  Gjødslingsplan skal sikre en 
ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra 
mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk 
gjødsel. 

 
Kommentar   Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong.  Det kreves 

en årlig plan dersom det er mer enn 5 GDE på bruket.  For bruk med 
enkel driftsform eller liten variasjon i arealbruken, kan det søkes M & L 
om godkjenning av en plan som kan gjelde for inntil 5 år. 

  Forskriften gjelder alle driftsenheter som er berettiget til 
produksjonstilskudd, jfr ”Generell forskrift om produksjonstilskudd i 
jordbruket”. Brukeren er ansvarlig for at forskriften følges. Brukeren kan 
sette opp gjødslingsplanen selv eller kjøpe tjenesten. 
Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre trekk i 
produksjonstilskuddet eller andre tilskudd. 

 
 

Forskrift om gjødselvarer med organisk opphav  

 
Formål  Formålet med forskriften er å sikre tilfredsstillende kvalitet på produkter 

som omfattes av forskriften, forebygge forurensningsmessige, 
helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av 
gjødselvarer m.v. av organisk opphav og legge til rette for at disse 
produkter kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også bidra til en 
miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til 
biologisk mangfold. 

 
Kommentar   Forskriften omfatter gjødselvarer av organisk opphav, herunder 

husdyrgjødsel, silopressaft, avløpsslam og flere andre produkter. 
Produksjon og omsetning av husdyrgjødsel og silopressaft for bruk på 
eget eller leid areal omfattes ikke av forskriftens del II. 

       Ved drift i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet kan avkorting, 
      tilbakeholdelse, innkreving m.v. av produksjonstilskuddet gjøres i 

henhold til forskrift. 
 
Krav til bruk   Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være   

tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 
4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyrenhet (GDE). En gjødseldyrenhet 
tilsvarer en utskilt mengde fosfor på om lag 14 kg i husdyrgjødselen. 
Tabell finnes i forskriftens vedlegg 2. 
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 Husdyrgjødsel skal så langt mulig spres i vekstsesongen. 

 Spredning uten nedmolding kan skje fram til 1. september. Det er 
krav om at det skal kunne høstes en ettervekst, slått eller beiting. 

 Husdyrgjødsel spredd i åpen åker skal nedmoldes straks og senest 
innen 18 timer etter spredning. 

 Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel, pressaft m.m. på snødekket 
eller frossen mark og ikke i perioden fra og med 1. november til og 
med 15. februar. 

 
Framgangsmåte  Det kan søkes M & L om dispensasjon for å spre husdyrgjødsel etter 1.                                     
                            september.   
 
Tilsyn med forskriften  
  M & L fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes.   

M & L kan i det enkelte tilfellet gi pålegg om tiltak som finnes 
nødvendig for å forebygge, begrense eller stanse forurensning som er i 
strid med denne forskriften. 
 

Avløpsslam 

 
Virkemiddel  Forskriften setter spesielle krav til bruk av avløpsslam på dyrka mark.  

Formålet er å unngå for høye konsentrasjoner av tungmetaller.    
 
Kommentar  Gårdbrukeren må sende kart som viser hvor avløpsslammet skal 

brukes, analyseresultater av jordprøver på de aktuelle skiftene, samt 
analyseresultater av avløpsslammet.  Gårdbrukeren må også angi hvor 
mye slam som skal brukes pr. dekar. 

 
 
Framgangsmåte  Melding om bruk av avløpsslam sendes til M & L.   

  M & L vil så behandle saken og avgjøre hvor mye slam som kan 
brukes på de aktuelle skiftene. Avløpsslammet kan ikke spres før 
gårdbrukeren har fått svar fra M & L. 

 
Tilsyn med forskriften  

  Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.  M & L skal 
kontrollere at gjødslingsplanen foreligger og at den tilfredsstiller de krav 
som forskriften setter.   

 

Driveplikt etter jordloven 

 

Virkemiddel  Formålet med driveplikten er å møte utfordringer knyttet til   
matvaresikkerhet, klima og befolkningsøkning, og ivaretar ønsket om å 
sikre produksjon av mat samtidig som jordbruksarealenes 
produksjonsegenskaper og kulturlandskap blir ivaretatt. 

 

Kommentar Driveplikten er en personlig og varig plikt, og innebærer at eier av 
jordbruksareal har plikt til drive disse så lenge han er eier. 
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For nye eiere er det en frist på ett år etter overtakelsestidspunktet til å 
bestemme seg for om man selv vil drive eiendommen, eller om 
driveplikten vil bli oppfylt ved bortleie. Ved avtale om bortleie av 
jordbruksareal må jorda leies bort som tilleggsjord til annen 
landbrukseiendom, avtalen må ha en varighet på minst 10 år om 
gangen, den kan ikke være oppsigelig for eier i leieperioden (unntatt 
ved mislighold), den må være skriftlig, og føre til driftsmessig gode 
løsninger.  Miljø og landbruk skal godkjenne leieavtalen.  

 
Det kan søkes om fritak fra selve plikten til å drive eller om å lempe på 
vilkårene for å oppfylle driveplikten ved bortleie.  
 
Dersom jordbruksareal ikke blir drevet, kan kommunen gi pålegg om å 
leie bort jorda for en periode på inntil 10 år, at jorda skal plantes til med 
skog eller tiltak av hensyn til kulturlandskapet. Dersom pålegget ikke 
etterkommes, kan kommunen inngå avtale om bortleie av hele eller 
deler av eiendommen for inntil 10 år. 

 
Framgangsmåte Godkjenning av jordleieavtale, søknad om fritak fra driveplikt og 

lemping av vilkårene for bortleie avgjøres av Midtre Namdal 
samkommune. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. 

 
Det er ikke behandlingsgebyr for søknader som omhandler driveplikt. 

 

Bakkeplanering  

 
Virkemiddel   Ingen tilskudd. 
  
Kommentarer   Det må søkes dispensasjon fra Forskrift om areal- og kulturlandskaps-  
 tilskudd for tillatelse til bakkeplanering. 
 
Framgangsmåte   Forenklet søknad m/kart over planeringsfeltet sendes M & L som 

avgjør om tiltaket godkjennes, trenger tillatelse etter forskrift eller 
avslås.  Er det nødvendig med tillatelse, skal fullstendig søknad og plan 
for planeringen godkjennes av M & L. 

Nydyrking  

 
Virkemiddel         Oppdyrking er søknadspliktig. Ved omdisponering av skogsmark til 

jordbruksformål, oppfordres skogeier om å kontakte kommunen før det 
hogges. Dersom man hogger først og ikke får tillatelse til 
oppdyrking, er man pliktig til å sørge for at ny skog etableres. Det 
vil som regel si planting. 

 Ved dyrking av arealer over 50 daa kreves konsekvensutredning i hht. 
Plan- og bygningsloven. 

 Ingen tilskudd. 
 

Kommentar        Tiltak som regnes som nydyrking er: 

 opparbeiding fra udyrka mark til fulldyrka mark 

 opparbeiding fra udyrka mark til overflatedyrka mark  

 opparbeiding fra jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år 
til overflatedyrka eller fulldyrka mark  
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Framgangsmåte  Det finnes standard søknadsskjema hos M & L. Søknad og kart sendes 
til M & L som skal sende saken ut på høring og avklare miljøverdiene/- 
interessene.   
 

Omdisponering av skogsmark til beiteformål 

 
Virkemiddel        M & L må godkjenne at man får unntak fra foryngelsesplikten. 
 
Framgangsmåte  Brukeren må sende melding til M & L. 
         Informasjon/veiledning fås hos M & L. 
 
 
 

 
 
 
Katastrofeordningen i planteproduksjon 
 
Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon  
 
Virkemiddel         Erstatning kan gis til jord- og hagebrukere med betydelig avlingssvikt i  

planteproduksjon forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede 
forhold som brukeren ikke kan påvirke. 

       Egenandel er fastsatt til 30 % av gjennomsnittlig avlingsnivå på bruket. 
 
Kommentar         Brukeren må gi melding til M & L så snart avlingssvikt oppstår eller det 

er grunn til å anta at avlingssvikt vil oppstå. Dersom melding ikke er 
gitt, kan søknaden avvises.         
Det skal beregnes et gjennomsnittlig avlingsnivå for den eller de 
vekstgrupper som er rammet av avlingssvikt. 
For beregning av gjennomsnittet for et etablert bruk skal de tre/fem 
siste år før skadeåret benyttes. 

 
Framgangsmåte  Søkeren skal nytte e-søknad som finnes på SLFs hjemmeside 

(www.slf.dep.no) under erstatning/klimabetinget avlingsskade. 
Søknadsfristen er 31.10. i skadeåret. Evt vedlegg sendes M & L.  
M & L behandler søknaden og videresender den til Fylkesmannens 
landbruksavdeling som er avgjørelsesmyndighet. 

 
 
Vinterskadet eng 
 
Formål Formålet med tilskuddet er å gi økonomisk støtte til brukere med 

betydelig vinterskade på enga.   
 
Virkemiddel    Tilskuddet er et økonomisk virkemiddel for å få ei avling av gras eller 

grønnfôr som kan høstes det samme året, slik at avlingssvikten blir 
redusert.  
Brukeren skal selv dekke en egenandel på 20 % av kostnadene med 
utbedringen av driftsenhetens totale engareal.  

 
Kommentar Det gis tilskudd til vinterskadd eng.  Arealet må være pløyd, harvet, 

freset eller direktesådd.   

http://www.slf.dep.no/
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       Arealet skal være tilsådd med frø av eng- og /eller grønnforvekster. 
       Utbedringen skal kunne gi avling i skadeåret.  

 
Framgangsmåte  Skade skal meldes så snart som mulig slik at M & L kan kontrollere    

vinterskadene før utbedring skjer.  Utbedringen skal være utført innen 
15.06. 
Søkeren skal nytte e-søknad som finnes på SLFs hjemmeside 
(www.slf.dep.no) under erstatning/klimabetinget avlingsskade. 
Søknadsfristen er 15.07. i skadeåret. M & L behandler søknaden og 
videresender den til Fylkesmannens landbruksavdeling som er 
avgjørelsesmyndighet.       
 

 

Annet 

Forskrift om hold av storfe og forskrift om hold av svin 

Forskrift om velferd for produksjonsdyr, forskrift om velferd for hest og forskrift om 
velferd for småfe 
 
Formål  Formålet med forskriftene er å legge forholdene til rette for god helse 

og trivsel hos dyra, og sikre at det tas hensyn til dyras naturlige behov. 
 
Kommentar   Forskriftene omhandler bestemmelser om bl.a.:  

  - bygninger og tekniske innretninger, bl.a. smitteforebyggende tiltak,   
klima og brannsikring 

  - tilsyn og stell  
  - mosjon, båser og binger 
 

  Ved nybygging eller ominnredning skal de retningslinjer som til enhver 
tid gjelder og som er gitt av Mattilsynet, legges til grunn ved utforming 
av dyrerom. Noen krav er altså knyttet til nybygg og ominnredning, men 
de aller fleste krav i forskriften skal imidlertid overholdes av alle. 
Informasjon fås ved å kontakte Mattilsynet, Distriktskontoret for Namdal 
eller på www.mattilsynet.no.  

 
Tilsyn med forskriftene  

  Mattilsynet, Distriktskontoret for Namdal er tilsynsmyndighet.  
  Eier /bruker skal melde fra til distriktsveterinæren før igangsetting av 

nybygging eller ominnredning. Mattilsynet, Distriktskontoret for Namdal 
skal godkjenne byggeplaner før arbeidet startes opp, og før dyr settes 
inn i rommet. Det anbefales å benytte Mattilsynet, Distriktskontoret for 
Namdal som veileder.  

 

Erstatning for bufe tapt på beite 

 
Virkemiddel Det kan søkes erstatning for bufe tapt på beite.  
 
Kommentar Et visst tap av bufe på beite må påregnes, og alle tap erstattes ikke fullt 

ut.       
 Dersom dyr er dokumentert drept av rovdyr, øker sannsynligheten for  

http://www.slf.dep.no/
http://www.mattilsynet.no/
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 erstatning. I MNS er det 6 rovviltkontakter som arbeider på oppdrag fra  
 Statens Naturoppsyn (SNO), og som må kontaktes for dokumentasjon 

av rovviltskader på bufe.  Se liste nedenfor. 
 (Rovviltkontakter i andre kommuner kan også kontaktes.) 
 
Framgangsmåte  Søknad om erstatning sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,        
  Miljøvernavdelingen innen 31.10. i beiteåret. 

 

 

 

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen 

 

Tilskuddet kan gis til en rekke ulike tiltak som kan redusere rovdyrskader, deriblant ekstra 
tilsyn. Søknad sendes Fylkesmannen innen 15. januar. Ta kontakt med M & L for mer 
informasjon.  

Rovviltkontakter i Midtre Namdal 

 
Rovviltkontakt PRIVAT MOBIL 
Dagfinn Kaldahl, Namdalseid            74 27 81 34 92259731 

Knut Nordfjellmark, Namsos 74 27 17 36 91376642 

Karl Brøndbo, Høylandet 74 32 13 96 95942980 

Jon Håvard Vold, Overhalla 74 28 14 87 92257561 

Stig Lasse Rosendal, Overhalla        95106646 

 
I spesielle situasjoner, når det ikke oppnås kontakt med noen av rovviltkontaktene, kan det 
tas kontakt med: 
 

SNO Lierne, Tore Solstad – tlf. 994 37 770 
 

 

Rapportering av kadaverfunn og sportegn av store rovdyr 

 
Rovviltkontaktene arbeider på oppdrag fra Statens Naturoppsyn (SNO). Dersom du finner 
kadaver av husdyr i utmarka eller sportegn av store rovdyr, er det viktig at dette meldes til 
en av rovviltkontaktene så snart som mulig. Også kadaver som er for gamle til å konstatere 
skadeårsak /medføre erstatning er det viktig å rapportere, da slike funn bidrar i statistikken 
og synliggjør tap og mulig rovviltskade. 
 
M & L forvalter ingen virkemidler, men det kan søkes Fylkesmannens Miljøvernavdeling om 
midler til forebyggende tiltak mot rovdyrskader i særlig utsatte områder. Tiltak og søknad 
utformes i samarbeid mellom berørte husdyreiere og M & L. Tidligere rovdyrtap er et 
vesentlig moment i en slik søknad. 
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Tilskudd til miljøtiltak, naturforvaltning og friluftsliv 

 
Miljøverndepartementet gir tilskudd til diverse tiltak knyttet til naturforvaltning og friluftsliv. 
Kommuner, interkommunale organer, lokale organisasjoner og lag, enkeltpersoner, private 
virksomheter og forskningsorganisasjoner kan søke om tilskudd. 
 
Det kan søkes om tilskudd til bl.a. følgende tiltak: 

 Naturforvaltningstiltak, vilt, fisk, friluftsliv 

 Kulturminnetiltak 

 Tiltak i forurensningsområder 

 By- og tettstedsutvikling 

 Tiltak som fremmer tilgjengelighet for alle 
 
For informasjon om de forskjellige ordningene kontakt M & L eller gå på  
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ . Søknaden leveres elektronisk innen 15. januar. 
Søknadsskjema finnes via nevnte nettsted. Ved behov for hjelp kontakt M & L . 

 

Kommunalt viltfond 

 
Kommunalt viltfond er et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål. 
Fondets inntektskilde er offentlig fellingsavgift for elg og hjort, fastsatt av kommunen. 
 
Fondet kan brukes til:  

 Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i 
kommuner og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, 
enkeltpersoner eller kommunen selv. 

 Dekking av kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av fallvilt. 

 Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt (eksempelvis 
intensive produksjoner som bærdyrking). 

 
Fondene forvaltes gjennom M & L. Vald, lag og foreninger kan søke om midler fra fondene. 
 
 
 

Levering av plastavfall  

 
Fosnes og Namsos: Den enkelte bruker kan levere plast til Norsk Gjenvinning på 
Spillumstranda gjennom hele året. RETURA henter kostnadsfritt på gården om våren, se 
annonse i dagspressen. 
  
Overhalla: Innsamling på anviste oppsamlingsplasser på Øysletta og Skage 2 ganger pr år.   
RETURA henter kostnadsfritt på gården om våren, se annonse i dagspressen. 
Brukere kan selv levere kostnadsfritt på Stormyra gjennom hele året.  
  
Namdalseid: Wibstad Transport henter på anmodning fra den enkelte bruker. 
RETURA henter kostnadsfritt på gården om våren, se annonse i dagspressen. 
 
 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/
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Kadaverhenting Norsk protein henter kadaver på gårdene. I vårt område er det 
Brødrene  Nervik AS som er transportør, tlf. 95122183 

 
 

 

Virkemidler i skogbruket  
 

Husk foryngelsesplikt etter hogst! 
 
Tilskuddssatsene er gjenstand for årlig revidering. 
 
Nærings- og miljøtilskudd (NMSK)  
Tilskudd for å stimulere til investeringer i skogbruket. Søknad sendes M & L på eget 
søknadsskjema. Satser er gjenstand for årlig revidering. Se satser for ulike tiltak i tabell 
nedenfor. 

Skattefordel ved bruk av skogfond   

Skogfond er et pliktig fondstrekk. Trekkprosenten er valgfri mellom 4 og 40%. Skogfondet 
kan brukes etter nærmere regler til investeringer i skogbruket. Ved bruk av skogfond til 
skogkultur og veg, gis en skattefordel.  85% av skogfondsmidlene er unntatt fra beskatning. 
Dette kommer i tillegg til det vanlige inntektsfradraget på alle investeringer som er knyttet til 
næring. For å få uttelling av skattefordelen må investeringen betales over skogfondet.   
Skattefordel gis på den delen av investeringen som det ikke mottas tilskudd på. De fleste 
har en skatteprosent på 39 på de siste kronene de tjener. Det vil si at systemet med 
ekstra skattefordel har samme økonomiske virkning som et tilskudd på 54 % 
 
Forutsetningen for at tilskuddsmidler finnes i kommunene er at de etterspørres og 
brukes aktivt  

 
 
 
 
 
 

ØKONOMISKE VIRKEMIDLER I SKOGBRUKET 
 

Midtre Namdal samkommune 2015  
 

INNSATSOMRÅDE SATS AVGRENSNING 
Planting nyanlegg Tilskudd kr 1,30 pr.plante 

 
 

Forutsatt minimum plantetall: 
G/F 17 og bedre 190 – 220 pl pr da              (max 240 pl pr da) 
G/F 14                          160 pl pr da              (max 200 pl pr da) 
G/F 11                          120 pl pr da              (max 150 pl pr da) 
G/F  8                             90 pl pr da              (max 110 pl pr da) 

Suppleringsplanting Tilskudd kr 1,30 pr.plante  

Ungskogpleie Tilskudd ≤ 50 % av 
kostnaden 

 

Inntil kr 185/da. Det gis tilskudd til ungskogpleie på samme 
areal 2 ganger, behov ut over dette må forhåndsgodkj. av 
skogbruksmyndigheten. Feltstørrelse minimum 2 da. 

Markberedning Ikke tilskudd, men vil ofte være gunstig 
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Tynning Motormanuell tynning: 
tilskudd kr 100/m

3
 

        Maskinell tynning: 
Tilskudd 20-80 kr/m³, max 

5 m
3
/da  

Forhandssøknad om tilskudd 
Vilkår for tilskudd; Gj.sn. volum på uttaket skal være ≤ 125 
dm

3
 /stamme og uttaket min 2 m

3
/da nyttbart virke.  

For arbeider utført i perioden 1.april – 31.oktober kreves 
stubbebehandling. 

Skogsveg kl. 3, 4 og 7 
Nyanlegg/ombygging* 

 
 

Skogstrøk inntil 55 % 
Kyststrøk inntil 65 % 

Det kan bare gis tilskudd til veger som er godkjent etter “For-
skrift om planlegging og godkjenning av veier for 
landbruksformål”. Det gis ikke tilskudd til vegvedlikehold. Min. 
anleggskostn. kr 40.000, men det kan gis tilskudd til 
velteplasser/snuplasser sjøl om anleggskostnaden er mindre. 
* bygd før 1980 

Skogsdrift med 
taubane, hest o.a, og 
omfatter: 

Forhandssøknad om tilskudd, endelig søknad max 1 mnd. etter avsluttet drift.           
Laveste søknadssum for alle ordninger er kr 2000,- 
*Tiltak der det ikke kan gis kombinerte tilskudd, unntatt er tiltak innenfor innsatsområde 
mellomvanskelig terreng 

- Taubaneterreng* 120 kr/m
3
 

 
20 kr/m

3
 

Taubane/slepebane:Lilengde > 75 m og helning > 40 %, flate 
over 25 da må forhåndsgodkjennes. 
Ved evt transport fra standplass til godkjent leveringssted 

- Alternative 
transportløsninger* 

 

 
                  50 % 

Spesielt høge driftskostnader som f.eks.ved sleping, 
sjøtransport o.a. som ut fra lokale driftsforhold vurderes som 
en rasjonell løsning. Regnes av godkjente merkostnader i fht 
ordinær skogsdrift. Max 90 kr/m

3
  

-Manuell hogst* 40 kr/ m
3
 Omfatter drifter som felles og kvistes med motorsag og kjøres 

fram med landbrukstraktor. 

- Lang transport*  
30 kr/m

3
 

40 kr/m
3 

Transport fram til godkjent leveringssted: 
- Fom 1,5 km tom 2,0 km  
- Over 2,0 km  

-Mellomvanskelig 
terreng. Tiltak mot 
driftsulemper i 
hogstområdet og i 
driftsveg. 

 
50 % 

Tiltak mot driftsulemper i hogstområdet og i driftsveg. 
Omfatter enkle nødvendige tiltak for å få med mer virke fra 
mellomvanskelig terreng. Maks. 60 kr/m

3
  

Følgende tiltak er tilskuddsberettiget: 

 Manuell felling/frikapping og innvinsjing mot 
hogstmaskin 

 Graving el sprenging for bedre framkommelighet med 
hogstmaskin el lassbærer 

 Kavellegging myr el anna bæresvak mark 

 Bru/rør for kryssing av bekk 

 Mellomlunning i skogen(vindfelt virke) 
Regnes av godkjente, dokumenterte merkostnader i fht 
ordinær skogsdrift. Merkostnader dokumenteres med kopi av 
spesifisert faktura med timeforbruk, timekostnad og anslag på 
ant kubikk dette har betydning for. 
Tiltakene kan kombineres, men det ytes maksimalt kr 60,- pr 
ekstra kubikk i tilskudd. 

 

 
Utbetaling kan ikke foretas senere enn utgangen av året etter at tiltakene er gjennomført.  
Søknader om tilskudd,der kostnaden er kr. 50.000,- eller mer, må meldes inn samme år det er 
utført for at tiltaket skal være tilskuddsberettiget. 
 

 
 

 
 

 

Følgende opplysninger må påføres søknadsskjema før utbetaling av tilskudd: 
Areal, bestandsnummer fra skogbruksplanen eller kartreferanse, h.o.h., 
referansenummer på planteparti fra planteskolen, kostnad. 


