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Tilskudd til opplæring av sesongarbeidere i grøntnæringa 

Koronasituasjonen og strenge innreiserestriksjoner gir  

store utfordringer i landbruket. For å kompensere for noe  

av kostnadsøkningen ved bruk av arbeidskraft som trenger 

opplæring, skal det komme en refusjonsordning for 

grøntnæringa.  

Det er Landbruksdirektoratet som skal forvalte ordningen, 

men de tar forbehold om at de ikke kan behandle søknader 

før revidert nasjonalbudsjett er behandlet i Stortinget. 

Søknaden skal sendes til Landbruksdirektoratet når minimum 

arbeidsperiode er over, og senest innen 15. november 2021.  

Minimum arbeidsperiode er to ukers fulltidsstilling innenfor 

den produksjonen arbeidstakeren har fått opplæring i. Det kan 

gis et tilskudd på 6 500 kroner per arbeidstaker som oppfyller vilkårene.  

 Midlertidig forskrift for ordningen  

 Mer om søknadsprosessen og søknadsskjema  

 Spørsmål? Kontakt Marte Marie Taralrud 

 

Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt  

i plante- og honningproduksjon 

Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- 

og honningproduksjon har blitt endret, slik at 

endringene som ble innført i 2020 også gjelder for årets 

sesong. Formålet er å redusere de økonomiske tapene 

som oppstår enten ved klimatiske forhold eller som 

følge av manglende arbeidskraft i 2021. Søknadsfristen 

er som vanlig 31. oktober. 

Det kan gis erstatning for vekstsesongen 2021 til 

foretak i vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og potet, 

som har hatt særlig tap som følge av manglende 

arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Ordningen gjelder kun for areal som ikke blir høstet på 

grunn av manglede arbeidskraft. Arealer som ikke blir satt/sådd blir ikke medregnet. Maks erstatning 

per vekstgruppe er hevet fra 750 000 kr til 2 000 000 kr for disse vekstgruppene. For de andre 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/tilskudd-til-opplaering-i-grontnaeringen
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/nyhetsarkiv/tilskudd-til-opplaering-i-grontnaeringen
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-14-1522
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-opplaering-av-arbeidstakere-i-sesongbasert-arbeid-i-grontnaeringen
mailto:mmt@ostre-toten.kommune.no
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vekstgruppene utbetales ikke erstatning over 750 000 kroner, og det er kun klimabetinget avlingssvikt 

som gir grunnlag for erstatning.  

Vilkår for erstatning ved manglede arbeidskraft er at det ikke har vært mulig å høste på grunn av 

mangel på arbeidskraft, men foretaket forventes å gjøre alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor del 

av avlingen som mulig. Det må dokumenteres ved levering av søknaden at foretaket har gjort alt de 

kan for å få høstet avlingen. Eksempler kan være å benytte norsk arbeidskraft, benytte selvplukk der 

det er mulig eller ta i bruk tilgjengelig teknologi.  

Foretaket må så raskt som mulig melde fra til kommunen om vanskeligheter med å skaffe 

arbeidskraft, og det skal foretas en befaring. Foretak som kan få klimabetinget avlingssvikt denne 

sesongen må også varsle kommunen så raskt som mulig når de tror det kan bli avlingssvikt i en 

vekstgruppe.  

 Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon 

 Spørsmål? Kontakt Marte Marie Taralrud 

 

Har du sett rovdyr? 

Beitelagene på Totenåsen ber om at alle observasjoner 

av store rovdyr blir kjent for rovviltkontakten i natur-

oppsynet og for lagene så raskt som mulig. Hvis du gjør 

en observasjon: Meld fra hva du så, hvor og når. Slik 

hjelper du til å forebygge rovviltskader på beitedyra. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Meld fra til rovviltkontakten i Statens naturoppsyn 

(SNO): 

• Kjell Arvid Briskodden       tlf 959 35 266 

• Turid Hovland   tlf 481 96 364 

 

Hvis du ikke får tak i naturoppsynet, ber vi om at du kontakter beitelaget i området:  

• Kolbu Saubeitelag   Marie Anita Schjøll  tlf 913 95 871 

• Østre Toten Saubeitelag  Ola Kai Skeie   tlf 970 28 650 

• Toten 3 Saubeitelag  Wenche Rustad Wangen tlf 469 68 479 

• Kolbu Storfesankelag     Arnfinn Degvold  tlf 416 52 115 

• Østre Toten Beitelag     Jens Petter Sveum  tlf 971 11 791 

 

 Spørsmål? Kontakt Åse Marit Skjølås 

 

Tilrettelegging i utmark 

Det er ikke fritt fram for å gjøre tiltak på annen manns grunn, heller ikke i utmark. Spør grunneier før 

det etableres stier og lignende i utmarka.  

 Mer informasjon om rydding og merking av stier mm. i utmark 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-17-56
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-17-56
mailto:mmt@ostre-toten.kommune.no
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no
https://norskog.no/uncategorized-nb/kan-noen-rydde-og-merke-stier-i-utmark-uten-grunneiers-samtykke/
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Tilskudd til drenering 

For å få utbetalt tilskuddet, må du sende skriftlig 

anmodning om dette. Dette kan du gjøre når du har fått 

innvilget dreneringssøknaden din og du kan 

dokumentere gjennomført arbeid.  

Følg denne lenken for å komme til Altinns skjema for 

drenering. Her kan du logge inn og finne din søknad. 

Der fyller du ut utbetalingsanmodningen, legger ved 

grøftekart med en målestokk mellom 1:1000 og 

1:5000, og et obligatorisk rapporteringsskjema. Dette 

rapporteringsskjemaet finner du her.  

Vi opplever at svært mange sender en e-post vedlagt kart til landbrukskontoret for å få utbetalt 

tilskuddet, men vi ønsker at dere ber om utbetalingen digitalt. Dette blir gjort på samme side hvor 

dere søkte om selve tilskuddet, som beskrevet over. Denne informasjonen finner dere også i 

vedtaksbrevet du mottar ved innvilgelse av tilskuddet. Det er viktig at du leser hele dette brevet.  

 Mer informasjon om tilskudd til drenering  

 Spørsmål? Kontakt Marte Marie Taralrud 

 

Skogbruksplaner 

Vi har ventet en stund på at sertifikatholderne skal bli enige om hvilken anbefaling de skal komme 

med og hvilke vurdering som skal gjøres ved revisjon av nøkkelbiotoper og MiS i forbindelse med 

skogbruks-planarbeidet.  

Denne vurderingen og anbefalingen kom etter hvert,  

og i slutten av april ble det sendt ut et tilbudsgrunnlag  

til aktuelle parter for gjennomføring av takserings-jobben. Svarfrist var i slutten av mai. Innen fristen 

var  

det én tilbyder som kom med tilbud. Nå jobbes det med å se på tilbudet og gi tilbakemelding på det 

som er mest aktuelt for Østre Totens skogeiere. 

 

Skogfond og tilskudd 

Etter bevilgning av tilskuddsmidler til kommunen i 

2021 gis det inntil 30 prosent tilskudd til ungskogpleie, 

markberedning, grøfte- og bekkerensk i skog og 

kunstig kvisting.  

Tiltak som er berettiget tilskudd vil bli behandlet 

fortløpende med utbetaling som tidligere, men tilskudd 

vil bli godskrevet skogfondskonto mot slutten av året 

(desember) når en ser totalbehovet for tilskudd. 

Dersom det viser seg at behovet er større enn tildelte 

midler, kan tilskuddssatsen reduseres slik at flest mulig 

får tilskudd. Krav som leveres inn senere enn 1. desember kan ikke forvente å få tilskuddssats for 

2021.  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/Drenering%20Mal%20for%20rapport_bokm%C3%A5l.docx
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/Drenering%20Mal%20for%20rapport_bokm%C3%A5l.docx
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord?openStep=3497a693-200a-4e7a-a532-861685b839a9-3
mailto:mmt@ostre-toten.kommune.no
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Tilskuddsbevilgningen har vært høy over flere år, og vi har vært heldige og blitt bevilget ekstra midler. 

Dette er ikke noe vi kan forvente at fortsetter i år og årene fremover. Derfor må vi fordele de midlene 

vi får best mulig til flest mulig. Med dette som bakteppe vil ikke tilskudd bli godskrevet skogfond-

konto før mot slutten av året. Dette er i tråd med kommunens retningslinjer for NMSK-tilskudd.  

 

Ekstra tilskudd til vårplanting 2021  

Som for 2020 har det blitt forhandlet frem en løsning 

der det gis tilskudd for å få satt ut flest mulig planter 

våren 2021. For de som benytter andelslag eller andre 

store aktører gis tilskuddet til disse aktørene, og 

innarbeides i deres portefølje på lik linje som i 2020.  

Hvis du som skogeier gjennomfører plantingen selv 

eller organiserer jobben selv, har du frist til 01.09.2021 

for å sende krav til utbetaling fra skogfond og søknad 

om tilskudd til kommunen. Dette gjøres enklest ved å 

benytte skogfond.no, eventuelt kan papirskjema 

benyttes og leveres kommunen/skogbruksansvarlig.  

I begge tilfeller er det viktig at grunnlaget for utbetaling (faktura) ligger ved. Det samme gjelder en 

henvisning til hvor tiltaket er gjennomført (kart). Tiltaket skal være mulig å kontrollere. 

 

 Spørsmål om skogbrukssaker? Kontakt Åse Marit Skjølås 

 

Facebookside for skogbrukere 

Skogbrukssjefen har opprettet en egen facebookside 

som det kan være lurt å følge med på. Der vil det bli lagt 

ut aktuelle saker eller lenker til aktuelle saker angående 

skog, vilt, fisk og annet som kan ha relevans for 

grunneiere.  

I forbindelse med skogbruksplanarbeidet vil noe 

informasjon bli lagt ut på denne siden, og det har 

allerede blitt skrevet litt om prosessen vi er i. 

Gå inn på facebooksiden og trykk «Følg». 

 

Forskjellige nyheter om skog 

 Suppleringsplanting etter museskader 

 Museskader på ungskog 

 Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021 

 Skogskader vinteren 2021 

 

  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/skjema/LDIR-907_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20til%20diverse%20form%C3%A5l.pdf/_/attachment/inline/973b39ff-1c86-48e5-b26d-33f454427c2a:8e77c629a34ec10b0e2f78dbe60841cb8e809207/LDIR-907_B_Utbetaling%20fra%20skogfond%20til%20diverse%20form%C3%A5l.pdf
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050358603184
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050358603184
https://www.glommen-mjosen.no/om-oss/nyheter/suppleringsplanting-etter-musegnag/
https://norskog.no/uncategorized-nb/museskader-pa-ungskog/
https://norskog.no/nytt-fra-norskog-forsiden-og-egen-side/tilskudd-til-miljotiltak-i-skog-2021/
https://norskog.no/nytt-fra-norskog-forsiden-og-egen-side/skogskader-vinteren-2021/
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Ferietid på landbrukskontoret 

Det er snart ferietid. Her finner du en oversikt over 

hvilke uker vi på landbrukskontoret skal ha fri i 

sommer: 

 Marte Marie Taralrud: Uke 28-31 

 Åse Marit Skjølås: Uke 29-31 

 Ada Engødegård: Uke 30-32 

 

Mari Gubberud skal slutte hos oss, og har sin siste 

arbeidsdag 9. juli.  

 

 

 

GOD SOMMER!  
 

 

Kontakt oss! 

Østre Toten kommune, plan- og næringsenheten, tlf 611 41 500 

For informasjon om den enkeltes hovedansvarsområder, se kommunens hjemmeside 

 

Ada Engødegård, jordbrukssjef 

ada.engodegard@ostre-toten.kommune.no 

tlf 468 36 982 

 

Marte Marie Taralrud, fagleder landbruk 

mmt@ostre-toten.kommune.no  

tlf 468 55 927 

 

Mari M. Gubberud, landbruksrådgiver 

mmg@ostre-toten.kommune.no 

tlf 468 41 498 

 

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef 

ams@ostre-toten.kommune.no 

tlf 468 44 731  

 

VIKTIGE SØKNADSFRISTER 

 01.08. Tettere planting – vår  

 01.09. Ekstratilskudd planting – vår   

 01.09. Tilskudd til miljøtiltak i skog 

 15.09. Gjødsling av skog 

 15.10. RMP (regionalt miljøtilskudd) 

 15.10. Produksjonstilskudd 

 31.10.  Erstatning ved produksjonssvikt 

 15.11. Støtte til opplæring i grøntnæringa 

https://www.ostre-toten.kommune.no/tjenester/landbruk-og-naring/landbruk/om-landbrukskontoret/
mailto:ada.engodegard@ostre-toten.kommune.no
mailto:mmt@ostre-toten.kommune.no
mailto:mmg@ostre-toten.kommune.no
mailto:ams@ostre-toten.kommune.no

