
INFO FRA LANDBRUKSKONTORET I ALTA, NR 1. 2021  

NY LANDBRUKSPLAN 

Arbeid med ny landbruksplan starter opp. Den forrige var for perioden 

2013-2020. Tidligere tiltaksplan vil gjelde til ny plan er vedtatt. Den 

inneholder muligheter for tilskudd til både nydyrking og drenering av 

hoved-grøfter, tilskudd ved generasjonsskifte m.m. Se side 14-15 i 

tiltaksdelen. https://www.alta.kommune.no/landbruksplan.471950.no.html 

Det vil bli sendt ut et eget infoskriv om arbeidet. Kom gjerne med innspill! 

 

Produksjonstilskuddet, del 1, 2021  

Telledato 1. mars. Søknadsfrist 15. mars. 

Det er bare dyretallet det skal søkes om i del 1. 

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom det trengs hjelp til 

utfylling.  

 

 

SMIL Nye, lokale retningslinjer. Søknadsfrist 1. juni. 
Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere 

forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  

Vi har fått en del spm angående No fence. I SMIL-sammenheng må dette begrenses til 

gjennopptaking av gml kulturmark (ihht statsforvalteren). Så er det ønskelig med prosjekt ang. 

rundballeplast, og der er dere ekstra velkommen til å søke om planleggingsmidler .  

Se retningslinjen her: Lokale retningslinjer- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Alta kommune 

Tilskudd til tiltak i beiteområder, lokale retningslinjer. Søknadsfrist 1. juni. Formålet er å legge 

til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme 

fellestiltak i beiteområdene. Målgruppen er hovedsakelig beitelag.  
Se retningslinjen her: Lokale retningslinjer- Tilskudd til tiltak i beiteområder - Alta kommune 

 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel 
Tilskudd kan søkes til avløsning ved bondens sykdom eller svangerskap, når bonden 

har sykt barn, og i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse. Hvis 

bonden dør, kan etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn søke om tilskudd til 

avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet. 

Se veiledning her. Søknaden sendes inn via Altinn 

DRIVEPLIKT OG JORDLEIE, - nettseminar onsdag 10. mars kl. 09.00 – 12.00 
Driveplikten er varig, og for de som ikke selv driver må arealene leies bort på skriftlig 
kontrakt med minimum 10 års varighet. Viktig å vite for både grunneiere og leietakere. 
Matjorda - verdt å ta vare på | Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

https://www.alta.kommune.no/landbruksplan.471950.no.html
https://www.alta.kommune.no/lokale-retningslinjer-spesielle-miljoetiltak-i-jordbruket-smil.6367140-351420.html
https://www.alta.kommune.no/lokale-retningslinjer-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomraader.6367154-351420.html
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/
https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/konferanse/2021/03/matjorda---verdt-a-ta-vare-pa/


Tidligpensjon i landbruket og pensjonssparing, - teams. 
Påmeldingsfrist 1. mars.  
onsdag 3. mars kl. 13.00 – 14.30 eller torsdag 4. mars kl. 
17.00 – 18.30.  
Påmelding: anbjorg.varsi@tffk.no tlf 902 14 902, 
hanne.storteig@tffk.no tlf 901 13 767.  

 

 

Foto: Arne Johanson 

 

Dyrk byer og tettsteder 
Urbant landbruk, i alle varianter, er i vinden som aldri før. Kanskje 
har pandemien gitt større bevissthet på forsyningssikkerhet, trygg 
mat osv. Mange ønsker å dyrke selv, mens andre igjen ønsker å 
handle ferdige, lokalproduserte varer.  
Fersk strategi fra regjeringen, underskrevet av 7 statsråder, 
understreker viktigheten og gir tips om hvordan landbruket kan 
fortsette å levere varer og tjenester til det øvrige samfunnet: 
207980-strategi-for-urbant-landbruk-web.cleaned-1.pdf (regjeringen.no) 

På Facebook er det ei side som heter Mat fra Troms og Finnmark. Torsdag førstkommende 

er det nettseminar (teams) kl. 13.00, med følgende: Hvordan få folk til å velge Norsk Mat, og 

hvordan kan matprodusenter i Troms og Finnmark bruke ordningene til Norsk Mat/Matmerk for å 

markedsføre sine produkter og øke sin konkurransefordel og synlighet i markedet? 

Gårdskart, - behov for befaring og oppdatering  

Oppdatering av gårdskart er en kontinuerlig prosess. Har dere hatt 

nydyrking, eller er det feil i registreringer av innmarksbeiter? Gi beskjed 

dersom dine gårdskart ikke stemmer med virkeligheten, vi oppdaterer.  

  

God påske!  

Hilsen Renate (Tlf 78455121), Signe (Tlf 78455120) 

og Tor Håvard (Tlf 78455123) 

MELDING FRA Tana videregående: 

Kursserie/gruppemøter; Fra kalv til okseslakt.  
Fôrproduksjon - fôring med kraftfôr - 
kalvesykdommer. 

Ta kontakt med Anbjørg Henriksen Varsi 78 96 

39 92 / 902 14 902. 

Gi gjerne Anbjørg beskjed dersom dere ønsker å stå på 

hennes mailliste. Ho arrangerer en rekke kurs. 

anbjorg.varsi@tffk.no 

 

mailto:anbjorg.varsi@tffk.no
mailto:hanne.storteig@tffk.no
https://www.regjeringen.no/contentassets/4be68221de654236b85b76bd77535571/207980-strategi-for-urbant-landbruk-web.cleaned-1.pdf

