
Årsmelding 2018 

Felles Landbruksavdeling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksområder og rammer 

Landbrukskontoret er førstelinjetjenesten for nasjonal, regional og lokal landbrukspolitikk. 

Kommunene mottar statlig støtte for å ivareta de lovpålagte arbeidsoppgavene innenfor 

landbruksforvaltningen. Landbrukskontoret utfører i tillegg kommunale utviklingsoppgaver 

(ikke lovpålagte) for å tilrettelegge overfor etablert næringsliv og gründere for å støtte 

lønnsomme lokale utviklingstiltak. Bygge essensiell infrastruktur for nye ideer, ny 

kompetanse, samarbeidsløsninger, utvikling av nettverk og ressurstilgang. 

 

Kommunenes hovedområder oppgaver landbrukskontoret: 

• Tilskuddsordninger; produksjonstilskudd, avløsertilskudd, RMP, OBB, SMIL, NMSK, 

grøfting/drenering osv. 

• Velferdsordningene; sykdomsavløsing, tidligpensjon 

• Veterinærvakt 

• Nydyrking; søknadsbehandling, godkjenning 

• Oppgaver og støtteordninger i BU - utvikling av tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer 

• Ajourhold AR5, kartdata, matrikkelføring, Landbruksregisteret 

• Samhandling og nettverksarbeid med og innen næringa 

• Kommunalt planarbeid 

• Initiere og delta i utviklingsprosjekter 

• Forurensning og miljøvern 

• Friluftsliv, natur-, vilt- og fiskeforvaltning 

• Skogfond, skogsvei, vernskog ol. 

• Motorferdsel 

• Jord- og konsesjonsbehandling 

• Ivaretakelse av kommunalt ansvar for lokale og regionale verneområder 

• Utvalgte kulturlandskap 

• Konfliktforebyggende tiltak reindrift 

 

I svært mange av disse oppgavene/rammene har kommunen vedtaksmyndighet (Statens 

kommunesatsing og Landbruk pluss fra 2004). 

Med en sammenslått avdeling med flere ansatte kreves mer administrasjon og ledelse der 

rammer, retningslinjer, koordinering, økonomi og personal ivaretas til enhver tid. 

 

 

Landbruk 
2017 2018 

Fast ansatte  7 7 

   

Faste årsverk  6,6 6,6 

Sykefravær  17,6 % 6,5 % 
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Strategien i arbeidet på landbrukskontoret skal være basert på bærekraft og utvikling der 

lokale ressurser skal danne grunnlag for skaperkraft og slagkraft i landbruksnæringen. Dette 

skal danne grunnlaget for landbrukskontorets hovedmålsetting om å bidra til robuste 

landbruksbedrifter i disse kommunene.  

Tiltaksplan/-strategier for landbruket er et viktig verktøy for å nå dette målet på riktig måte. I 

dette arbeidet er det vesentlig at kontoret har søkt nyttige og sterke nettverk på området. 

Inneværende år har hatt stor saksmengde og flere eldre saker i forvaltningsområdet. Dette har 

medført redusert utvikling og prosjektmedvirkning dette året. Det er likevel prioritert noen 

prosjekter slik som konfliktforebyggende tiltak i utmarksbeite samt Aktivt Fjellandbruk. Dette 

har igjen generert tilskuddsmidler til kontoret. 

 

Landbruksavd. har deltatt i sammøter med kommunenes planavdelinger. Dette i forbindelse 

med de mange parallelle fagområdene innenfor plansaker, men også i forbindelse med 

arbeidet med felles Planavdeling for Røros, Os, Holtålen. Det har vært arbeidet med rutiner 

ol. for å kompensere for den avstand som er mellom planavd./byggesak og landbruk. Dette 

har medført relasjonsbygging som igjen bidrar til at det blir lettere å ta tak i de utfordringer 

som ligger i den fysiske avstanden mellom fagavdelingene. 

Det ligger utfordringer for avdelingen i kommunenes ulike rutiner innenfor sakstypene, kravet 

til lokalkunnskap for hele området, to fylker med ulike strategier og det å kunne ta tak i de 

betydelige utviklingsmulighetene som landbruksnæringen har i disse tre kommunene. 

 

 

Organisering og medarbeidere 

Os kommune er vertskommunen for den felles interkommunale landbruksavdelingen. Avtalen 

skal sikre et forsvarlig faglig nivå, bemanning og tjenesteleveranse med hensyn til 

kommunenes forpliktelser og ansvar i landbruksforvaltningen og prioriterte oppgaver. 

 

Ved regnskapsårets slutt har landbrukskontoret følgende ansatte: 

2 landbrukskonsulenter, 2 landbruksrådgivere, 1 skogbrukskonsulent, 1 naturforvalter og 1 

virksomhetsleder.  

 

Landbruksavd. har opprettet eget telefonnr som betjenes av en vakthavende på avd. hver dag 

kl 9-15. Dette for å kunne styre henvendelsene inn til kontoret, og frigjøre de andre for annen 

saksbehandling, gjøremål ol. I tillegg er det etablert en egen facebookgruppe, og kontoret 

prøver å bruke kommunenes hjemmesider for fortløpende informasjon.  

 

Røros og Holtålen v/serviceavd. skal bidra med 10 % som førstelinjetjeneste for 

landbruksavdelingen overfor respektive brukere. 

 

Situasjonen med mange eldre og nye saker i alle tre kommuner har hatt streng prioritering, og 

til tider har ekstra arbeidsinnsats (timer) vært nødvendig for å kunne gjennomføre de viktigste 

tiltakene «på veien» til målene. 
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Brukere og tjenester  

 

Noen oppgaver i landbruksforvaltningen 
 

Nydyrkingssøknader: 

Os - 9 saker med omsøkt areal 162 daa og godkjent areal totalt 135 daa. 

Røros – 2 saker med omsøkt areal 66 daa og godkjent areal 52 daa. 

Holtålen – 1 sak med omsøkt areal 21 daa og godkjent areal 21 daa.  

 

 

Drenering: 

Os – 1 ferdigbehandlete søknader på totalt 13 daa. Tildelt støtte på totalt kr 26.000,-. 

Røros – 4 ferdigbehandlete søknader på totalt 105 daa. Tildelt støtte på totalt kr 210.000,-. 
Holtålen – 2 ferdigbehandlete søknader på totalt 35 daa. Tildelt støtte på totalt kr 70.000,-. 

 

 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), tildelt ramme inkludert inndratte midler: 

Os – 7 saker, innvilga kr 579.250,-. 

Røros – 4 saker, innvilga kr 300.000,-. 

Holtålen – 2 saker, innvilga kr 100.000,-. 

 

 

Konsesjon og plansaker: 

Totalt for alle tre kommuner har det blitt saksutredet og fattet vedtak i 35 delingssaker, 8 

omdisponeringssaker og 25 konsesjonssaker. I tillegg en rekke uttalelser i ulike byggesaker 

som gjelder omdisponering av areal som ikke har krevd vedtak etter jordlova (ikke 

dyrka/dyrkbar mark). 

 

I Os har det vært en egen komite som i 2018 har revidert reglene for praktisering av jordlov, 

konsesjonslov og odelslov. Landbruksavdelingen har hatt sekretærfunksjonen for arbeidet. 

 

 

 

Skogbruket: 

Tall som går via skogfondssystemet i kommunen. 

Os: 

Planting – 7260 stk, 46 daa.  

Markberedning – 25 daa.  

Avvirkning – 4625 kbm. 

Tilskudd til skogkultur i Os: kr 12.482,- i tillegg 16.000,- til ungskogpleieprosjekt. 

 

Holtålen:  

Planting - 84350 stk, 612 daa.  

Markberedning – 0 daa.  

Ungskogpleie – 0 daa.  

Avvirkning – 1020 kbm 

Tilskudd til skogkultur i Holtålen: kr 146.504,- 
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Røros: 

Planting - 0 stk, 0 daa. 0 

Markberedning – 0 daa 

Ungskogpleie – 0 daa 

Avvirkning – 925 kbm (kun gran og furu i denne. I tillegg kommer en del avvirkning med 

leveranse av lauv også). 

Tilskudd til skogkultur i Røros: kr 1.200,- (manuell 1. gangs tyning) 

 

 

Motorferdsel: 

Holtålen: 129 vedtak. 

Røros:47 vedtak. 

Os: 27 vedtak (herav 4 i forhold til oppsyn med rein). 

 

I tillegg kommer løyper og andre henvendelser, hvor det ikke er fattet vedtak, men hvor 

kommunen har kommet med kriterier for kjøring (trase, kjøretid osv.) 

 

 

Produksjonstilskudd og tilskudd fra regionalt miljøprogram og organisert beitebruk: 

 

 RØROS OS HOLTÅLEN 

PRODUKSJONSTILSKUDD    

Antall søkere 72 stk  121 stk 71 stk 

Antall dekar fulldyrket jord 24 000daa 32 000daa 16 500daa 

Avløsertilskudd 3 189 835kr 5 864 372kr 2 531 537kr 

Produksjonstilskudd 21 204 901kr 40 579 438kr 16 251 270kr 

Totalt PT 24 394 736kr 46 443 810kr 18 782 807kr 

 

 RØROS OS HOLTÅLEN 

RMP, OBB     

Antall søkere 28 stk 91 stk  46stk 

Totalt tilskudd 566 532kr 3 587 072kr 1 040 403kr 

 

 
Avlingsskader: 
 
Det ble for dette året behandlet flere søknader om avlingsskader enn hva som har vært 
normalt. Dette grunnet den tørre vekstsesongen i deler av disse kommunene. Dette har gitt 
følgende tall: 
AVLINGSSKADER RØROS OS HOLTÅLEN 
Ant. behandla søknader 13 stk 13 stk 1 stk 
Tot. utbet. erstatningsbeløp kr 1 474 655,-  kr 1 747 608,- kr 162 032,- 

 
 
I tillegg blir det behandlet en del søknader gjennom velferdsordningene (refusjon 
sykdomsavløsning, tidligpensjon jordbrukere).  
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Bygdeutviklingsordningene: 
Os: 
Det er blitt sendt inn 8 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk til Innovasjon Norge. 

Disse har et samlet kostnadsoverslag kr 18 700 000,-. Det er totalt til disse åtte søknadene blitt 

innvilget kr 2 620 000 og lån kr 4 650 000. 

Når det gjelder tilleggsnæringer i tilknytning til landbruk er det blitt behandlet: 

1 søknad om etablerertilskudd, tildelt til sammen kr 250 000,-. 

 

Røros: 

Det er blitt sendt inn 3 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk til Innovasjon Norge. 

Disse har et samlet kostnadsoverslag kr 14 400 000,-. Det er totalt til disse tre søknadene blitt 

innvilget kr 2 058 000. 

Når det gjelder tilleggsnæringer i tilknytning til landbruk er det blitt behandlet 1 søknad om 

bedriftsutviklingstilskudd, tildelt kr 390 000,- av godkjent kostnader kr 918.000,-. 

 

I tillegg har det gjennom året blitt godkjent sluttført og utbetalt flere pågående prosjekt som 

har blitt finansiert gjennom Innovasjon Norge. 

 

Holtålen: 

Det er blitt sendt inn 2 søknader til investeringer i tradisjonelt landbruk til Innovasjon Norge 

(én av disse var generasjonsskiftetilskudd). Disse har et samlet kostnadsoverslag kr 

7 900 000,-. Det er totalt til disse tre søknadene blitt innvilget kr 1 900 000. 

Når det gjelder tilleggsnæringer i tilknytning til landbruk er det blitt behandlet 1 søknad om 

bedriftsutviklingstilskudd, tildelt kr 75 000,-. 

 

Utmark og beitebruk: 

 
OS 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall søknader om 

rovdyrerstatninger 
37 34 29 30 26 22 13 15 11 

Antall dyr erstattet 421 406 304 298 219 176 110 191 60 

Erstatningsutbetaling i kroner 1 002’ 848’ 635’ 705’ 608’ 428’ 288’ 484’ 138 208,- 

 
RØROS 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall søknader om 

rovdyrerstatninger 
        4 

Antall dyr erstattet         103 

Erstatningsutbetaling i kroner         272 681,- 
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HOLTÅLEN 2010-2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall søknader om 

rovdyrerstatninger 
        20 

Antall dyr erstattet         226 

Erstatningsutbetaling i kroner         626 646,- 

 

 

Viltforvaltning: 

 

Tildelt og felt storvilt i Os 2015 - 2018 

År Rein Hjort Elg  Rådyr 

 tildelt felt tildelt felt tildelt felt tildelt felt 

2015 82 60 13 4 165 128 85 43 

2016 87 68 41 1 165 139 60 67 

2017 70 55 15 0 165 141 * 70* 

2018 35 27 16 3 182 141 * 60* 

 

 

Tildelt og felt storvilt i Røros 2015 - 2018 

År Rein Hjort Elg  Rådyr 

 tildelt felt tildelt felt tildelt felt tildelt felt 

2015   0  243 181  41 

2016   0  243 180  45 

2017   0  243 201  50 

2018   5 0 250 203  50* 

 

 

Tildelt og felt storvilt i Holtålen 2015 - 2018 

År Rein Hjort Elg  Rådyr 

 tildelt felt tildelt felt tildelt felt tildelt felt 

2015 137 119 20 13 89 63  26 

2016 148 110 20 5 89 76  37 

2017 113 81 20 12 89 89  31 

2018 57 11 20 12 94 77  35* 

 

* Det meste av arealet i kommunene er forvaltet etter såkalt kvotefri jakt på rådyr.  

* Rapportering på felte dyr er mangelfull, felte rådyr er derfor anslått i 2018 

 

Fallvilt: 

I kalenderåret 2018 ble det registrert 18 fallvilthendelser i Os, 75 hendelser i Røros og 65 

hendelser i Holtålen. På Røros var det involvert klart overvekt av rådyr, mens i Holtålen var 

det elg. For å holde elg vekk fra vei og jernbane har det vært gjennomført fóring, men dette 
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ble ikke utført i 2018 av fare for å spre skrantesjuke (CWD). At det siste år ikke ble fóret 

bestemte steder har medførte spesielt stor økning i elgpåkjørsler i Holtålen.  

Kommunene er pålagt å ta CWD-prøver av i utgangspunktet alt fallvilt.  

Fram til jan 2019 er totalt 249 hjortevilt testet mot CWD i Os kommune, 432 hjortevilt i 

Røros og 349 hjortevilt i Holtålen. I tillegg kommer tamrein og oppdrettshjort. Det er hittil 

ikke påvist CWD i dette området. 

 

 

Annet: 

Forrige år ble det gjennomført periodisk ajourhold i AR5 i Os kommune. Dette har medført 

arbeid med befaringer i felt og endringer i kartløsningen (GIS) dette året. Riktig kartgrunnlag 

er av betydning for riktig grunnlag ved produksjons- og RMP-søknader mm. Dette er 

grunneiernes verktøy i planlegging av ulike næringstiltak oa.. Det er også foretatt noe 

ajourhold av AR5 i Holtålen og Røros. Det er Os kommune som har vært prioritert først dette 

året ettersom periodisk ajourhold har pålagt oppfølging av bestemte felt. 

 

Kontoret har vært involvert i seterprosjektet, som økonomisk har blitt administrert av teknisk 

avd. I tillegg har kontoret blitt involvert i arbeidet med Utvalgte kulturlandskap der 

Fylkesmannens ansvarsområder med bla. vedtak skal delegeres til kommunene fom. 2020. 
 
Strategisk næringsplan, handlingsplan for landbruk 2017 ble vedtatt 12.01 2017 for Os 
kommune. Denne handlingsplanen hadde til sammen 8 definerte tiltak innen landbruk.  
Det ble utbetalt kr 13.100,- i nydyrkingstilskudd fra kommunens næringsfond til 4 
gårdbrukere i Os. Det har for øvrig ikke vært prioritert å jobbe med tiltakene i planen i 2018. 
Det bør jobbes for å samkjøre næringsplanene for alle tre kommunene, slik at vi kan se 
aktuelle tiltak i sammenheng for alle tre kommuner. 
 

I løpet av året har det vært dialogmøter med faglagene i alle tre kommuner. I tillegg har det 

vært gjennomført ny anbudsrunde for veterinærvakten. Avdelingen har hatt ansvar for 

gjennomføring av dette arbeidet i de to veterinærvaktdistriktene Os/Tolga og Røros/Holtålen. 

Ellers er det felles Landbruksavd. som har hatt administrasjonsansvaret for vaktdistriktet 

Os/Tolga i 2018.  

 

 

 

 

26.03.2019 

 

Berit B. Østbyhaug 

Landbrukssjef Os, Røros, Holtålen 

 

 

 

 

 

   
   Landbruksavdelingen for Os, Røros og Holtålen  
 


