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Landbruksforvaltningen i Numedal 

 

 

Landbruksforvaltningen i Numedal 

Foreløpige tall og tilbakemeldinger viser at årets vekstsesongen har vært bra og resultert til gode 

avlinger både for korn- og grasproduksjon i hele Numedalen. Beitesesongen viser seg også å ha gitt 

god tilvekst på dyrene og lite konflikter knyttet mot rovdyr og andre konfliktgrupper. Dette gir penger 

på kontoen og man kan glede seg til å gå i fjøset på kalde vinterdager. 

 

Vi i landbruksforvaltningen i Numedal håper dere produsenter er fornøyde med samarbeidet som nå 

er i hele dalføret. Hensikten med samarbeidet er å samle og styrke fagmiljøene og levere tjenester med 

god kvalitet. Det skal stimuleres til utvikling og økt samarbeid innenfor landbruket i Numedal.  

 

Landbruksforvaltningen vil være å treffe på kommunehuset i alle tre kommuner. Vi tar gjerne imot 

besøk, hvis det skal være spørsmål vi kan hjelpe med. Vi anbefaler å avtale tid på forhånd. 

 

 

 

 

 



Jord 

 

Produksjonstilskudd del 2 – 

Søknadsfrist 15. oktober  

Det er to søknadsfrister og en utbetaling av 

produksjons- og avløsertilskudd ferie og fritid 

per år.  

 

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. 

oktober, med telledato 1. oktober.  

 

Søknadsomgangen del 2 søkes det om: 

 Husdyrtilskudd  

 Tilskudd til økologisk areal – og husdyr 

 Areal – og kulturlandskapstilskudd 

 Tilskudd til bevaringsverdige husdyr 

 Driftstilskudd til melkeproduksjon 

 Driftstilskudd til spesialisert 

kjøttproduksjon 

 Tilskudd til avløsning ferie og fritid 

2020 

 Tilskudd til dyr på inn – og 

utmarksbeite 

 Registrer dyr som gir grunnlag for 

avløser tilskudd 

 Registrer dyr som gir grunnlag for 

tilskudd for grovfôrareal. 

 

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil 

kunne endre opplysningene i søknaden inntil 

29. oktober. 

 

Link til søknadsskjema finner dere HER 

 
Oppfordring fra landbrukskontoret: 

 Ikke vent til siste dag med å søke! 

 Pga. Coronasituasjonen blir det 

dessverre ikke arrangert søkekvelder i 

høst. Men ta kontakt med 

landbrukskontoret v/Silje eller Bård i 

god tid om du har spørsmål, så kan vi 

hjelpe både over telefon, web eller 

individuell veiledning på 

kommunehuset.   

 Ved veiledning/hjelp til innlegging av 

søknad må dere ha med koder/bank id 

til pålogging på altinn og alle 

opplysninger som skal legges inn i 

søknaden klare.  

 Det finnes også mye god veiledning på 

Landbrukdirektoratets sider under 

produksjonstilskudd 

 

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket 

(RMP) –  

Søknadsfrist 15. oktober 

Regionale miljøtilskudd skal stimulere til å 

gjøre tiltak for å fremme 

kulturlandskapsverdier og begrense 

forurensing. 

 

I våre områder er kulturlandskapstiltak, tiltak 

som fremmer biologisk mangfold og 

kulturmiljøer/kulturminner prioritert.  

 

Tiltak innenfor registrerte verdifulle 

kulturlandskap, registrerte lokaliteter med 

biologisk verdifulle arealer, samt fjellområder 

over vernskoggrensa kan være berettiget 

ekstra miljøtilskudd.  

 

Etter fjorårets søknadsomgang der alle 

tiltakene måtte tegnes inn på nytt, er det nå fra 

og med 2020 mulig å importere tidligere 

inntegnede tiltak! Søkte man ikke i 2019 må 

man tegne inn alle tilskuddsberettige tiltak i 

kart.    

 

Link til søknadsskjema finner dere HER 

 

Veiledningshefte for årets RMP finner dere 

HER 

 

Ta kontakt med Silje eller Bård dersom det er 

spørsmål til ordningen – vi hjelper deg gjerne! 

 

Du kan være berettiget tilskudd gjennom 

ordningen dersom du: 

 

 Slår bratt areal med helling over 1:5 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#veiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#veiledning
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/dokumenter/rmp-veileder-2020---5.pdf


 Disponerer beite og/eller slåtteareal 

innenfor helhetlige kulturlandskap eller 

over vernskoggrensa 

 Disponerer biologisk verdifulle arealer 

til slått og beite registrert i naturbase 

(slåttemark/slåttemyr, 

naturbeitemark/hagemark) 

 Spredning av husdyrgjødsel ved 

nedlegging/nedfelling + tilførselslanger 

 Har utsatt jordarbeiding av åker 

 Har utsatt jordarbeiding på 

vassdragsnært og /eller flomutsatt areal  

 Ugrasharving i åker eller radkultur 

 Har setret i 6 uker 
 

Buskerud jordbruksfond 

Buskerud jordbruksfond ble opprettet i 1918, 

midler fra fondets renteavkastning kan deles ut 

ved søknad. De som søker må ha eie eller ha 

bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i 

Buskerud fylke. 

 

Fondets styre kan gi tilskudd til nydyrking, 

herunder overflatedyrking og grøfting. 

Tilskuddet kan tildeles enkeltpersoner, som 

har dårlig økonomi og som er selveier eller har 

bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 

år.  

 

Søknadsfrist 30. september 

 

Mer informasjon om fondet og krav til søknad 

mv. finner dere HER 

 

Viken Fylkeskommune – tilskudd til 

fredete bygninger og anlegg for 2021 

Viken Fylkeskommune v/Kulturarv innvilger 

tilskudd til fredete bygninger og anlegg i privat 

eie. Søknadsomgang for 2021 åpner 1.oktober 

2020. Søknad om tilskudd er via digitalt 

søknadsskjema. 

 

Søknadsfrist 31. oktober 

 

Mer informasjon om ordningene og 

søknadsskjema finner dere HER 

 

Husk årlig egenrevisjon - KSL 
 

KSL-standarden består av sjekklister og 

veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på 

gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i 

lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for 

gårdens drift. 

 

Veileder og informasjon om KSL-standarden 

finner dere HER 

 
Bruksanvisning for registrering av KSL-

egenrevisjon på nett finner dere HER 

Erstatning for avlingssvikt – 

klimabetinget tap 

Jordbruksforetak kan få erstatning for å 

redusere tap ved klimabetinget avlingssvikt. 

Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som 

det ikke er mulig å sikre seg imot. 

 

For å være berettiget ev. erstatning må en 

melde fra til kommunen om skaden når den 

oppdages. Det er og viktig og dokumentere 

skadene med bilder.  

 

Søknadsfrist er 31. oktober 

 

Mer informasjon og søknadsskjema finner dere 

HER 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - 

SMIL 

For tilskuddsordningen SMIL er det fortsatt 

noe penger igjen fra rammetildelingen til 

kommunene. Har dere tiltak som kan komme 

innunder ordningen, eks. ryddetiltak/ 

restaureringstiltak/ forurensningstiltak, er det 

bare å få sendt inn søknad. Det er også 

muligheter for å be om tilleggsbevilgning fra 

fylket hvis behovet er stort.  

 

Vi anbefaler også at dere begynner å planlegge 

om dere har tiltak som kan komme innunder 

ordningen, så dere er forberedt til 

søknadsomgangen 1.mars 2021. Det gjelder 

f.eks. på restaureringstiltak der det kreves 

bygningssakkyndig kostnadsoverslag og 

arbeidsbeskrivelse.  

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/tilskudd/2020/09/buskerud-jordbruksfond-2020/
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-fredete-bygninger-og-anlegg-i-viken.19901.aspx
https://ksl.matmerk.no/no/ksl-standarder/ksl-standarder-bokmaal
https://www.matmerk.no/cms/files/2712/ksl-egenrevisjonen-steg-for-steg-nett.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt#korleis-soeke-


Generelt godt tips 

Sett deg ned med en kopp kaffe, 

noteringslistene og ha nr. til landbrukskontoret 

lett tilgjengelig. Ta en kikk ut vinduet, pust med 

magen og fyll inn tallene på nettet, så er det 

gjort i en fei  

 

 

Skog 
 

Skogfondsutbetalinger via Altinn  

Det er etablert en løsning der skogeier kan få 

tilgang til sin egen skogfondskonto som i en 

nettbank. Man kan her følge med på 

innestående skogfondsmidler, historikk og 

bevegelser.   

  

I denne løsningen kan man sende 

refusjonskrav elektronisk til kommunen for 

behandling. Ved å bruke denne løsningen får 

man kontrollert at kontonummer er riktig og 

man får også krysset av hvis man ønsker 

tilskudd. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk Altinn.  

  

For mer info se HER  
  

 

Søknad om bygging av landbruksveg 

– tilskudd  

Vi oppfordrer alle som har planer om å bygge 

ny landbruksveg, eller ruste opp en 

eksisterende om å ta kontakt med 

skogbrukssjef i kommunen.  

 

 

En søknad om bygging av landbruksveg skal 

ofte ut på høring hos Fylkesmannen og Viken 

Fylkeskommune. Dette tar tid. Hvis det i tillegg 

er ønske om å få tilskudd til veien er det enda 

viktigere å ta tidlig kontakt. Kommunen får sin 

tildeling av midler til vei for 2021 nå på høsten 

i 2020. En kan ikke forvente at det er penger å 

få til vegbygging hvis dette ikke varsles i god 

tid.   

 

 

Tilskudd til tettere planting (ved 

nyplanting) og suppleringsplanting 

2020 

Til tettere planting (ved nyplanting) kan det gis 

inntil 60 % tilskudd. 

 

Til suppleringsplanting kan det gis inntil 20 % 

tilskudd. 

 

Søkes samtidig ved å krysse av for tilskudd ved 

innlegging av skogfondskrav i Altinn. 

Mer info HER  
 

Søknadsfrist 7. november. 

 

Krav til minimum utplantingstall for tilskudd 

ved nyplanting (gjelder alle treslag). 

 

Bonitet Minimum 

plantetall pr. 

dekar 

Intervall for 

plantetall som 

utløser 

tilskudd 

(inntil 50 

planter/daa 

etter oppfylt 

minimumskra

v) 

26 220 220- 270 

23 220 220- 270 

20 200 200- 250 

17 180 180- 230 

14 160 160- 210 

11 130 130- 180 

8 100 100-150 

 

 

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting


Kurs og arrangementer 
 

Pløyekurs 

Tid: 21.09.20 kl. 10.00-15.00  

Sted: Rollag 

 

Tid: 23.09.20 kl. 10.00-16.00  

Sted: Flesberg 

 

NLR Østafjells inviterer til pløyekurs! Det er 

satt av en dag i Rollag og en i Flesberg. Pløying 

er en viktig aktivitet på de fleste gårdsbruk og 

god pløying gjør godt både for jorda og sjela sin 

del.  

Deltakerne oppfordres til å ta med egen traktor 

og plog. 

 

Informasjon og program finner dere HER 

 

Autorisasjonskurs gangermidler 

Tid: 16.09.20 kl. 09.00-16.00  

Sted: Felleskjøpet Hønefoss 

 

NLR Østafjells inviterer til autorisasjonskurs 

gnagermidler!  

 

Informasjon og påmelding finner dere HER 

 

Praktisk HMS-arbeid kurs 

Tid: 10.11.20 kl. 19.00  

Sted: Hamarsbøen gard, Geilo 

 

Tid: 12.11.20 kl. 19.00  

Sted: Grønt fagsenter, Åmot 

 
NLR Østafjells inviterer til praktisk HMS-arbeid 

kurs! Kurset gir en grundig og grunnleggende 

innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på 

HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for 

hver enkelt deltaker.  

 

Informasjon og påmelding finner dere HER 
 

 

 

Søknadsfrister 

2020 
 

30. september 
Buskerud jordbruksfond 
 

15. oktober 

Regionale miljøtilskudd- RMP 

 

15. oktober. 

Søknad om produksjonstilskudd Del 

II (Telledato 1. oktober) 

 

31. oktober. 

Erstatning for avlingssvikt – 
klimabetinget tap 
 
1. november. 
Tilskudd til kulturminnetiltak – 
Fredete bygninger og anlegg (BFK) 
 
7. november. 
Tilskudd til tettere planting 

 

Hele året 

-Tilskudd til avløsning v/sykdom 

mv. – frist 12 mnd. etter siste 

sykedag/permisjonsdag mv. 

 

-Tilskudd til nærings – og miljøtiltak 

i landbruket (NMSK) 

-Tilskudd til drenering av 
jordbruksjord 

 

https://ostafjells.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/ploeyekurs/
https://ostafjells.nlr.no/kalender/autorisasjonskurs-gnagermidler/
https://ostafjells.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/praktisk-hms-arbeid-kurs-hoesten-2020/
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Soke-tilskudd/Kulturminnevern/Kulturminnetiltak-fredete-bygninger-og-anlegg/


Kontaktinformasjon 

ansatte 

landbruksforvaltningen i 

Numedal: 
 I utgangspunktet er det bemanning i Nore og 

Uvdal alle virkedager og i Rollag og Flesberg på 

tirsdager og torsdager. Vi oppfordrer til å 

avtale tidspunkt for besøk, og ønsker alle 

velkomne inn kontoret! 
 

Målfrid Toeneiet 

Virksomhetsleder/skogbrukssjef 

Telefon: 91738065 

E-post: mato@noreuvdal.no 

 

Silje L. Bergan  

Jordbrukssjef 

Telefon: 98450608 

E-post: slb@noreuvdal.no 

 

Kari Huseby 

Rådgiver jordbruk 

Telefon: 41640416 

E-post: kh@noreuvdal.no 

 

Bård Valberg Nordrum 

Rådgiver jordbruk 

Telefon: 97406380 

E-post: bvn@noreuvdal.no 

 

Svein Erik Lund 

Utmarkskonsulent 

Telefon: 90651504 

E-post: sel@noreuvdal.no 

 

Nils Østby Natten 

Utmarksforvalter 

Telefon: 48004308 

E-post: nhon@noreuvdal.no 

 

Ellen Skarsten 

Skogbrukssjef 

Telefon: 91323067 

E-post: ellen.skarsten@noreuvdal.no 

 

Lars Letmolie 

Skogbrukssjef 

Telefon: 40008520 

E-post: lars.letmolie@noreuvdal.no 
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