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ORGANISERING 
 
Ringebu kommune og Sør-Fron kommune har siden juni 2005 hatt ett felles 
landbrukskontor, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL). MGL er et 
interkommunalt selskap og holder til i Sør-Fron kommunesenter.  MGL hadde i 2014 
8,1 årsverk. I tillegg er regionstilling ved fylkesmannen sin landbruksavdeling 
lokalisert sammen med MGL. Tabellen under viser namn og e- postadr. på tilsette pr 
01.03.2015. 
 
Navn og e -post  Telefon  Stilling  
Midt -Gudbrandsdal landbrukskontor –  61 29 90 00 sentralbord -  

Sør-Fron kommune 
Marthe.norbye.dybos@sor-fron.kommune.no 61 29 92 48 

41 22 61 93 
Prosjekt: Midtdalsbonden 
inn i framtida 

john-ludvik.dalseg@sor-fron.kommune.no 61 29 92 49 Landbrukssjef 
ragnhild.sperstad@sor-fron.kommune.no 61 29 95 52 Prosjekt: Gårdskart/ 

jordbruksrådgiver  
ragnhild.bang.vestad@sor-fron.kommune.no 61 29 92 53 Landbrukskonsulent 
ole.johan.skjaerli@ sor-fron.kommune.no 61 29 92 54 Skogbruksrådgiver 
oyann.brandstad @sor-fron.kommune.no 61 29 92 55 Jordbruksrådgiver 
frank.christiansen@sor-fron.kommune.no 61 29 92 56 Landbrukskonsulent 
fmopabg@fylkesmannen.no 
(Anne Berit Grasbakken) 

61 29 92 57 Fylkesmannen: 
Regionstilling 

bente.dahl@sor-fron.kommune.no 61 29 92 58 Landbrukssekretær 
anna.bilstad@sor-fron.kommune.no 61 29 92 64 Miljø- og utmarksrådgiver 
Sanna.kaupang.sorum@sor-
fron.kommune.no 

61 29 92 65 Miljø- og utmarksrådgiver 

 
Postadresse: 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor (MGL) 
Kommunevegen 1 
2647 Sør-Fron 
 
Rådmannen i Sør-Fron har det økonomiske og administrative ansvaret for ledelsen 
av selskapet. Landbrukssjefen er daglig leder. Midt-Gudbrandsdal regnskaps-og 
skattekontor (MGRS) fører regnskapet for MGL. Revisjonsfirmaet BDO reviderer 
MGL sitt regnskap.  
 
Selskapets øverste organ er representantskapet, etter kommunevalget høsten 2011 
er representantskapet satt sammen slik: 
Sør-Fon: Ole Tvete Muriteigen og Hilde K Holtesmo 
Ringebu: Brede Vestby og Mette Haverstad 
 
Ved landbrukskontoret har vi fått et større og mer robust  fagmiljø og noe mer 
spesialisering i forhold til arbeidsoppgaver. I alt har vi vært 11 personer knyttet til 
landbrukskontoret, inkludert regionstillingen ved Fylkesmannen sin 
landbruksavdeling. Vi har et godt arbeidsmiljø og fine lokaler med tjenlig utstyr. 
Året 2014 har for MGL vært lite preget av sykefravær, legemeldt fravær var 1,13 %.  
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Arbeidsoppgaver 
MGL sine arbeidsoppgaver består i hovedsak av lovpålagte oppgaver og forvaltning 
av forskjellige tilskuddsordninger i landbruket. En rekke oppgaver, som tidligere var 
tillagt Fylkesmannen eller fylkeskommunen, er nå delegert til kommunenivå. MGL 
jobber også med utviklingsarbeid, både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. 
 
MGL har ansvar for å holde seg oppdatert på, og formidle informasjon til 
gårdbrukerne, om lovverk og forskjellige ordninger som berører landbruket. Det 
sendes ut informasjonsskriv til alle gårdbrukere i de to kommunene 2 ganger i året. 
Her informerer vi om aktuelle ordninger, faglig informasjon og aktuelt stoff. Mye 
informasjon blir også lagt ut på hjemmesida ”www.midtdalsbonden.no”  
 
MGL har et nært samarbeid med blant andre Fylkesmannens landbruksavdeling og 
miljøvernavdeling, Innovasjon Norge, Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgiving (en 
samling av forsøksringene) og landbruksforvaltningen i nabokommunene. 
 
Mer detaljert er arbeidsoppgavene ved MGL: 
Saksbehandling etter konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og skogbruksloven. 
Saksbehandling etter forurensingsloven, blant annet ”Forskrift om gjødselvarer mv. 
av organisk opphav”. 
Tilskuddsordninger i landbruket, herunder: Produksjonstilskudd i jordbruket,  
Regionale miljøtilskudd,  SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket), NMSK (Nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket), organisert beitebruk og investeringer i beitefelt. Lokale 
tilskudd fra utviklingsfondene i Ringebu og Sør-Fron. 
Velferdsordninger i landbruket: Tilskudd til avløsing, ferie og fritid og tilskudd til 
avløsning ved sykdom, tidligpensjon for jordbrukere. 
Administrering av veterinærvaktordningen for Ringebu og Øyer. 
Bygdeutviklingsmidler (BU): forberedelse av saker for tildeling på fylkesnivå ved 
Innovasjon Norge, og for tildeling ved fylkesmannen. 
Saksbehandling for Innovasjon Norge: forberedelse av søknader om rentelån, annen 
forvaltning som søknader om pantefrafall, prioritetsvikelse, overføring av lån m.m. 
Gjødselplanlegging og jordprøver. Norsk landbruksrådgiving har overtatt det meste. 
Erstatning ved: avlingssvikt, vinterskade på eng og svikt i honningproduksjonen. 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader og erstatning for rovvilttap. 
Statistikk, på oppdrag fra SSB: avlingsstatistikk; landbruksundersøkelsen. 
Kvoteordningen for melk. 
Husdyrkonsesjon; lov om regulering av ervervsmessig dyrehold. 
Saker vedr. planlegging og bruk av veier til landbruksformål. 
Skogfondsaker (tidligere skogavgift). 
Saker etter forskrift om skogfrø og skogplanter. 
Saker etter forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer. 
Saker etter forskrift om tiltak mot insektskader m.v. på skog. 
Ansvarlig for kommuneskogene i Ringebu. 
Saker vedr. spredning av plantevernmidler. 
Motorferdsel i utmark 
Viltforvaltning, med vekt på jaktbare arter. 
Forurensning i utmark 
Utmarksforvaltning 
Midtdalsbonden inn i framtida. Prosjekt i peioden 2013 til 2016. 
Plansaker, med hovedvekt på overordna arealplaner. 
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Utvalgsbehandling 
Landbrukskontoret forbereder saker til politisk behandling. 
 
Ringebu: Utvalg for miljø, utmark og landbruk (MUL) 
MUL hadde 11 møter i 2014. Det ble behandlet i alt 80 saker.  
 
Utvalgets sammensetning: Rune Smidesang (leder) (TVL), Ole Asmund 
Sylte (nestleder) (V), Aud Fossmo (TVL), Pål Haugstad (SP), Kristine Valebjørg (SP), 
Laila Bårdsløkken (AP) og Arne Fossmo (AP).  
 
Sør-Fron: Plan og utviklingsutvalget (PUU) og formannskapet 
PUU og formannskapet hadde 13 møter i 2014 Det ble behandlet i alt 106 saker.  
 
Utvalgets (PUU) sammensetning: Jon Suleng (leder) (SFBL), Cita Vibeke Jensen 
(nestleder) (H), Arne Bredeveien (AP), Elise Haave (AP), Kristen Kristiansen (AP), 
Svein Jetlund (SP) og Heidi Midtlin (SFBL). Med virkning frå mai tok formannskapet 
over oppgavene frå plan og utviklingsutvalget. 
Formannskapet har denne sammensetninga: Ole Tvete Muriteigen (ordfører) (SP), 
Erik Stenumgaard (varaordfører) (BL), Agnethe Skattebo (SP), Cita Jensen (H), Arne 
Bredeveien (AP), Hilde Holtesmo (AP) og Aina Busch Sletten (AP). 
 
Tabellen viser en oversikt over saker til politisk behandling: 
Type saker:  Ringebu  Sør-Fron  
Tal møter 11 (12)  13 (  7) 
Tal saker totalt 80 (76) 106 (42) 
Konsesjon på landbrukseiendom  12 (11) 6 (10) 
Konsesjon med boplikt   2 (  1)  1 (  1) 
Deling og omdisponering  19 (10) 5 (  3) 
Nydyrking   0 (  0)   0 (  0) 
Motorferdsel i utmark   13 (  7)   6 (  8) 
Viltforvaltning (herunder rovvilt)   2 (  1)   2 (  0) 
Andre saker (bl. a båndtvang, høringer, 
verneområder og plansaker). 

  11 (10)   15 (  4) 

 
Delings- og omdisponeringssaker etter jordloven, som omhandler små arealer (under 
2 daa), forberedes av MGL og vedtaksmyndighet er delegert til landbrukssjef. De 
fleste saker tilknyttet skoglovgivningen er delegert til skogbruksrådgiver. Også 
nydyrking blir behandla delegert av jordbruksrådgiver. 
 
 
Økonomi MGL  
MGL har holdt seg innenfor de tildelte budsjettrammene i 2014. Kontoret er finansiert 
etter innbyggertallet i hver av kommunene. Miljø- og utmarksrådgiveren er imidlertid 
finansiert med 50% fra hver av kommunene. 
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JORDBRUK  
 
Produksjonstilskudd i jordbruket  
I januar og august behandles henholdsvis 6 og 9 forskjellige tilskuddsordninger. 
Kommunen behandler og avgjør søknadene. 5 % av søknadene blir trukket ut for 
stikkprøvekontroll av Statens Landbruksforvaltning. Antall søknader og tildelt beløp 
er hentet fra søknadsomgangene august 2013 og januar 2014. Begge omgangene 
ble utbetalt i 2014.  
 
Produksjonstilskudd Søknader  Tildelt  beløp  
Ringebu 430 83.549.018 
Sør-Fron 313 47.886.487 
 
Endringer i Forskrift for produksjonstilskudd i jordbruket for 2002 medførte at 
kommunen i større grad enn tidligere må utøve skjønn i forbindelse med behandling 
av søknadene. 
 
 
 
 
Økologisk landbruk 
Fra august 2002 har kommunen behandlet og avgjort søknad om 
produksjonstilskudd til økologisk landbruk. 
 
Ringebu: 
I 2014 er det 1 foretak, som søker areal- og kulturlandskapstilskudd. Ingen søker 
tilskudd til økologisk husdyrproduksjon.  
 
Sør-Fron:  
I 2014 er det 2 foretak som søker om areal- og kulturlandskapstilskudd. Det er 2 
foretak som søker om tilskudd til økologisk husdyrproduksjon.   
 
 

 
Foto:Rasp 
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Regionalt miljøprogram (RMP) 
Foretak som har rett på produksjonstilskudd i jordbruket og beitelag godkjent av 
Fylkesmannen kan søke tilskudd. Kommunen behandler og avgjør søknadene.  
I 2005 ble regionale miljøtilskudd innført (fylkesmannen i Oppland). Det omfatter 
seterdrift med melkeproduksjon, tilskudd til innmark i seterområder (beite og slått), 
dyr på utmarksbeite (geit, kastrater og ku i mjølkeproduksjon på seter), sau av 
bevaringsverdige raser, bratt dyrka mark, biologisk verdifull innmark, arealer med 
automatisk freda kulturminner, Tilskudd til areal som ikke jordarbeides om høsten, 
fangvekster, grasdekte soner. Tilskudd til beitelag -organisert beitebruk. Tilskudd til 
mekanisk bekjempelse av ugras, som erstatter kjemisk plantevern i åkerkulturer.(ikke 
til økologisk drevne arealer) 
 
Regionalt miljøtilskudd  Søknader / beitelag  Tildelt  

beløp 
Ringebu 224/5 3.425.340 
Sør-Fron 157 2.249.359 
 
Bygdeutviklingsmidler 
Bygdeutviklingsmidlene forvaltes av Innovasjon Norge (tradisjonelt jordbruk og 
tilleggsnæringer) og av Fylkesmannen (utrednings- og tilrettelegging, 
praktikantordningen). Søknadene sendes kommunal landbruksforvaltning for 
uttalelse og behandles endelig av henholdsvis Innovasjon Norge i Oppland og 
Fylkesmannen i Oppland. 
 
Støtteordning  Ringebu  Sør-Fron  

Søknader 
innvilget 

Beløp Søknader 
innvilget 

Beløp 

BU-tilskudd – trad. jordbruk 6 (6) 3.210.000 5 (6) 1.426.000 
Rentestøtte – trad. jordbruk 5 (5) 6.426.000 2 (3) 2.350.000 
BU-tilskudd – bygdenæring 0 (0) 0 0 (1) 0 
Rentestøtte - bygdenæring 0 (0) 0 0 (1) 0 
Lån landbruksformål 1 (1) 3.770.000 0 (0) 0 
Utrednings- og tilretteleggingstiltak 0 (0) 0 0 (0) 0 
Tall i parentes er innsendte søknader i 2014 
 
Søknader om lån i Innovasjon Norge til landbruksformål sendes via kommunen. 
Landbrukskontoret foretar en taksering/verdivurdering av eiendommen og 
videresender søknaden til Innovasjon Norge som fatter vedtak. Også søknader om 
pantefrafall, prioritetsvikelse og overføring av lån sendes via kommunen. 
Landbrukskontoret godkjenner utbetaling av tilskudd og lån for ordningene. 
 
 
Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL- ordningen ) 
Denne tilskuddsordningen går til spesielle tiltak i kulturlandskapet/verneverdige 
bygninger og investeringer til organisert beitebruk. Søknadsbehandlingen her er et 
samarbeid mellom landbrukskontorene, Fylkesmannen og fylkeskommunen. 
Kommunen har vedtaksmyndighet. Det ble i 2006 vedtatt felles retningslinjer for 
begge kommunene, gjeldende fra søknadsomgangen 2007. Tiltaksstrategiene som 
ligger til grunn for den lokale tildelinga ble fornya i MUL og PUU høsten 2008. De nye 
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gjelder for perioden 2009 – 2012. Det ble vedtatt nye retningslinjer i kommunene 
Sør-Fron og Ringebu i 2014, som gjelder fra 2014-2017. Det er varslet endringer i 
SMIL-ordningen fra sentralt hold for 2015.  
 
SMIL Søknader innvilget  Tildelt beløp  
Ringebu                    7 (7 behandlet)   355.000 
Sør-Fron                    7 (6 behandlet) 199.590 
 
 
Kartlegging av biologisk verdifulle kulturlandskap 
På femte året, har vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger utført registreringer 
av biologisk verdifulle kulturlandskap (offentlig naturtypekartlegging). Det ble kartlagt 
ca. 20 lokaliteter fordelt på Ringebu og Sør-Fron. Rapporten, med kartfesta 
lokaliteter, blir gitt ut våren 2015. Lokaliteter som er registrert som «svært viktig» eller 
«viktig» (A- og B-lokaliteter) kan det søkes tilskudd på gjennom RMP-ordningen.  
 
 
 
Organisert beitebruk 2014 (OBB) 
Det ble sluppet 19 602 sau og lam på utmarksbeite i Ringebu i 2014. Det var 542 
færre enn året før. Tapsprosent for beitesesongen 2014 var 3,59 %, her er det også 
en nedgang fra året før (5,40%).  
514 storfe var sluppet på beite tap. Tapt på beite i alt 1 dyr. Tapsprosenten ble her 
på 0,19 %. 
Det ble gitt tilskudd til drift av beitelagene. 5 beitelag fikk i alt utbetalt kr 419.794, 
derav kr 176.316 til forsterket tilsyn i 2014.  
 
 
I Sør-Fron ble det sluppet 18.149 sau og lam på utmarksbeite i 2014, det er en 
økning fra året før(17.183). 
Tapsprosenten for beitesesongen 2014 var gj.snitt på 3,73 %. En nedgang fra 2013 
da tapsprosenten var 5,12%.  
Det ble gitt tilskudd til drift av beitelagene. 4 beitelag fikk i alt utbetalt kr 267.118, 
derav kr 52.038 til forsterket tilsyn i 2014..  
 
 
 
Tilskudd til investeringstiltak i beiteområder:  
Det er utbetalt kr 154 500 i Ringebu kommune i 2014.  
Det er utbetalt kr 250 000 i Sør-Fron kommune i 2014. 
(frem til 2010 var ordningen inkludert i SMIL) 
 
 
 
Tilskudd til grøfting av tidligere grøftet jordbruk sjord: 
Forskriften ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25.06.2013. Sist det ble 
gitt tilskudd til grøfting over jordbruksavtalen var i 1999. Kommunene i Sør-Fron og 
Ringebu kommune fastsatte søknadsfristen til 8.oktober i 2013. I denne ordningen er 
hver kommune tildelt en sum slik at kommune om nødvendig må prioritere mellom 
søkerne. Kommunen har vedtaksmyndighet.  
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Kommune  Antall søknader  Søknader innvilget  Tildelt beløp  
Ringebu   8   8 123.800 
Sør-Fron 24 23 408.960 
 
Ringebu: 71 da systematisk grøfting og 3520 m usystematisk grøfting. 
Sør-Fron: 189 da systematisk grøfting, 46 da profilert og 9385 m usystematisk                               
grøfting.  
 

 
Foto: Rasp 

Avlingssvikt  
Søknad om erstatning ved avlingssvikt 2014 
Ringebu: Det er 3 foretak, som søkte erstatning innen fristen, som var 31.10. 
Sør-Fron: Det er 0 foretak, som søkte erstatning innen fristen, som var 31.10. 
 
I Ringebu fikk 9 søkere utbetalt kr 597.856 for skadeåret 2013. 6 søknader ble ikke 
imøtekommet.  
I Sør-Fron fikk 12 søkere utbetalt kr 539.538 for skadeåret 2013. 8 søknader ble ikke 
imøtekommet. 
 
 
Det er kommunen ved MGL, som attesterer på søknadene. Fylkesmannen er 
vedtaksmyndighet.   
 
 
Velferdsordninger i landbruket 
Søknadene sendes via landbrukskontorene for gjennomgang, og behandles av 
Fylkesmannen. 
 
Velferdsordninger i landbruket  Søknader  Tildelt  beløp  
Ringebu, tilskudd til ferie og fritid 186 9.078,473 
Ringebu, refusjon av avløserutgifter ved sykdom 44 873.859 
Sør-Fron, tilskudd til ferie og fritid 118 5.980.885 
Sør-Fron, refusjon av avløserutgifter ved sykdom 25 773.541 
 
 
Tidligpensjon til landbruket 
I Ringebu er det i 2014 behandlet 3 søknad om tidligpensjon i jordbruket, og det ble 
utbetalt kr 818.334 til 10 aktive pensjonsavtaler. 
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I Sør-Fron er det ikke behandlet noen søknader om tidligpensjon i jordbruket i 2014. 
Kommunen hadde ved utgangen av året 7 aktive avtaler, og de mottok til sammen kr 
519 570.  
 
Søknadene sendes via landbrukskontorene for gjennomgang, og behandles av 
Fylkesmannen. Kommunen har ansvaret for oppfølging av innvilgede søknader. 
 
 
Kommunalt ansvar for tilgang på veterinærtjenester 
Fra og med januar 2008 ble ansvaret for klinisk veterinærvakt utenom ordinær 
arbeidstid overført fra staten ved Mattilsynet til kommunene. 
 
Nord-Fron kommune er administrasjonskommune for Fron vaktområde. Det vil si 
Nord-Fron og Sør-Fron kommune.   
Ringebu og Øyer kommune har gjort avtale om samarbeidet om 
veterinærvaktordningen for kommunene Øyer og Ringebu. Driftsansvaret er lagt til 
Ringebu kommune v/Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor. 
 
Veterinærvakten er i dag organisert gjennom en sentral avtale mellom KS og Den 
norske veterinærforening (DNV).  Avtalen omfatter inndeling i 166 hensiktsmessige 
vaktområder. Avtalen regulerer også den betalingen veterinæren mottar for å være 
tilgjengelig på vakt. 
Vaktordningen er fullfinansiert gjennom overføring av øremerkede statlige midler. 
Veterinærordningen godtgjøres etterskuddsvis. Slik avtalen var utformet har det vært 
nødvendig med et unntak fra konkurranseloven. Dette unntaket var midlertidig og 
gjaldt fram til 1. juli 2012. I løpet av sommeren 2013 ble det gjennomført en 
anbudskonkurranse med fast pris. Det er nå skrevet ny avtale med veterinærer for 
ein periode fram til og med 2015. Avtalen kan forlenges i inntil 2 år. 
 
 
Det øremerkede tilskuddet fra staten til kommunen var i 2014 på kr 740.958. 
Tilskuddet skal dekke desember 2013 og til og med november 2014. Ordningen 
rapporteres økonomisk til Statens landbruksforvaltning. Administrasjonstilskuddet til 
Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor var på kr 7426,30 for samme periode. 
 
 
Utviklingsfondet i Ringebu 
Ringebu kommune har opprettet et fond med navnet ”Utviklingsfondet”. Fra og med 
2012 er også landbruk gitt mulighet til å søke støtte her. Det er pekt ut fire områder 
som kan søkes på: nydyrking, melkekvote, grøfting og rydding av nytt innmarksbeite. 
Resultatet for søknadsomgangen i 2014 er vist i tabellen nedenfor. 
 
 
Ordning  Antall søkere  Omsøkt  Beløp  kr  
Nydyrking 22 380 daa 760 000,00 
Melkekvote 26 57774 liter 67 217,50  
Grøfting 6 4 611 meter 112 775,00 
Rydding av nytt 
innmarksbeite 

16 409 daa 202 000,00 

SUM   1 141 992,50 
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Utviklingsfondet for landbruket i Sør-Fron 
Sør-Fron kommune har i løpet av 2014 opprettet et fond der man kan søke støtte fra. 
Det er satt av kr 300 000 på dette fondet. I retningslinjene for fondet er det gjort klart 
at en kan søke støtte til nydyrking, kjøp av melkekvote, rydding av nytt beite og 
setring. Sentralt i tenkinga bak innføringa av disse støtteordningene er å øke 
grunnlaget for verdiskaping i landbruket. Det er søknadsfrist 15. mars og 2015 blir 
første året denne ordninga fungerer.  

 
 
Tilsyn elveforbygging 
MGL har i 2014 stått for sekretærarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporter for 
elveforbygging. Enkeltstrekninger er befart etter innspill fra publikum. NVE jobber 
med fleire planer for å reparere og forbygge elvestrekninger, t.d. Skurra (Skurdalsåa) 
og Ulbergsåa. I felten er det stor aktivitet for å reparere skader som har oppstått dei 
siste åra. 
Med flommen 2011og 2013 nokså ferskt i minne, er det grunn til å minne om nokre 
forhold som har betydning for å forebygge skade. Regelen er at det er grunneigar 
som har ansvar for eigedomen, det betyr at vassdrag over eigedomen har eigaren 
ansvar for. Mange stader er vassdraget ein del av grensa mellom eigedomar. Viss 
grensa er målt nøyaktig, så er det innmålinga som bestemmer grensa, men mange 
stader er t.d. bekken grensa. I slike tilfelle er det djupålen i vassdraget som er grensa 
mellom eigedomane. Konklusjonen i slike saker er at det er fleire grunneigarar som 
er berørt og har ansvar. Med ansvaret følgjer vedlikehald og opprydding etter 
skadane. Når det gjeld vedlikehald, så er det viktig å halde vassdraget ope, rydde 
kratt og buskar i sjølve elveløpet, og halde det fritt for kvist og lignande. Der elva legg 
igjen masse må ein også fjerne desse jamnleg, t.d. i samband med stikkrenner. 
 
 
Regional plan for Gudbrandsdalslågen 
I 2013 starta arbeidet med ein samla plan Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. 
Formålet med planen er: Bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred- og flom-
skader samtidig som vann, natur- og friluftsverdiene ivaretas. Arbeidet med planen 
skal vere ferdig i 2016. Dette er eit nokså omfattande arbeid, og det blir sentralt å få 
på gjennomført ein ny profilundersøking av vassdraget. Det vil gje nyttige fakta og 
kan danne grunnlag for å simmulere ulike løysningar. 

 
 
Tilsyn av gjerder 
Landbrukskontoret vil, i henhold til tiltaksdelen i de kommunale beitebruksplanene, 
framover rette fokus på gjerder generelt, men spesielt på gjerder i og ut mot utmark. 
Et tiltak som ble gjennomført i 2014, og som er planlagt videreført, er felles 
gjerdetilsyn med Mattilsynet, som har hjemmel til å fatte vedtak ved brudd på Lov om 
dyrevelferd.  
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Det ble i 2014 gjennomført tilsyn, både i Ringebu og i Sør-Fron. Tilsynet var basert 
på innkomne meldinger på dårlige gjerder. Tilsynet resulterte i ni brev til ulike 
grunneiere/hytteeiere fra Mattilsynet med frister for å utbedre gjerdet. Tilsynet tok tak 
i piggtrådgjerder og gamle gjerder som lå nede. Det ble også avdekket bruk av 
ulovlig oppsatt elektrisk gjerde rundt en hytteeiendom.  
 
 
 
Radioaktivitet 
Utslippene fra Tsjernobyl i 1986 medfører fortsatt behov for nedfôring av beitedyr. 
Kommunen har ansvar for tilrettelegging i forbindelse med måling, godkjenning av 
startdato for nedfôring og råd/veiledning vedrørende nedfôring av slaktedyr. Fra 2005 
ble kommunene i tillegg ansvarlig for å godkjenne søknad om erstatning for 
nedfôringskostnader, som følge av radioaktivitet før utbetaling hos Fylkesmannen. 
Dette har medført mye ekstra arbeid for landbruksforvaltningen. Før var det 
slakteriene, som betalte ut kompensasjonen for nedfôringskostnadene. 
 
Ringebu:  
2014: Først ble det målt 5 besetninger som skulle være representative for hele laget. 
Verdiene som ble målt var høye slik at også resten av besetningene i Ramshytta ble 
målt. 23 besetninger hvorav 4 ble fri, 4 fikk 1 uke, 4 fikk 2 uker, 7 fikk 3 uker, 3 fikk 4 
uker og 1 fikk 6 uker.  19 av 23 besetninger måtte på nedfôring. Mattilsynet og 
landbrukskontoret brukte 2 dager på målingene. Samtlige søknader om 
nedfôringskompensasjon bli behandlet av MGL – FM er vedtaksmyndighet. 
2013: Mattilsynet bestemte ut fra tidligere målinger i andre kommuner at det skulle 
måles på lagsnivå i stedet for på besetningsnivå. Besetninger som var representative 
for hele Ramshytta gjeterlag ble målt. Høyeste målte verdi var 581 Bq/kg, laveste var 
8 Bq/kg og medianverdien var 380 Bq/kg. Det ble derfor ingen nedfôring i 2013 
2012: Det ble målt 15 av 24 besetninger i Ramshytta beitelag. Verdiene var så lave 
under målingen at Mattilsynet bestemte at ikke alle 24 besetningene måtte måles 
Høyeste målte verdi var 551 Bq/kg, laveste verdi 107 Bq/kg. Ingen nedfôring i 2012. 
2011: Det ble målt 24 besetninger i Ramshytta beitelag: 2 besetninger ble pålagt 1 
ukes nedfôring og 1 besetning ble pålagt 4 ukers nedfôring. Øvrige besetninger 
hadde en medianverdi < 600. Høyeste målte verdi var 1435 Bq/kg Øvrige beitelag er 
ikke i observasjonssone og er derfor ikke pålagt nedfôring.  
Dette kan bli omgjort i løpet av slaktesesongen.  Det er Mattilsynet i samarbeid med 
landbrukskontoret som utførte målingene i løpet av 2 dager. 
2010: Det ble målt 25 besetninger i Ramshytta beitelag: 9 besetninger ble pålagt 
nedfôring i 4 uker, 7 i 3 uker og 3 i 2 uker. Bare i 6 besetninger var medianverdien 
målt til < 600 Bq/kg og høyeste verdi < 1200 Bq/kg slik at nedfôring ikke var 
nødvendig. De øvrige beitelagene i Ringebu er ikke i observasjonsone og derfor ikke 
pålagt nedfôring.  
2009: Det ble målt 27 besetninger i Ramshytta beitelag. 12 besetninger ble pålagt 
nedfôring fra 1 – 5 uker De 4 øvrige beitelagene i Ringebu er ikke i 
observasjonssone og derfor ikke pålagt nedfôring.                                                                                                                                                          
I 2008 ble 23 besetninger fra Ramshytta beitelag målt. 2 besetninger fikk 1 uke 
nedfôring. 
I 2007 ble 22 besetninger fra Ramshytta beitelag målt. Og 2 besetninger måtte 
nedfôres 1 uke. I 2006 ble 24 besetninger målt hvorav 18 besetninger måtte nedfôres 
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fra 2-5 uker.2004 og 2005 var det ingen nedforing. Til sammenligning måtte det i 
2003 og 2002 nedfôres henholdsvis 5 og 28 besetninger iSør-Fron :  
 
Sør-Fron:   
Ingen beitelag ble pålagt måling eller nedfôring i 2014 
 
 
Gårdskart 
Gårdskartprosessen er et prosjekt som ble startet opp i 2008. Det har i 2014 vært 
kontinuerlig ajourhold av AR5 i både Ringebu og Sør-Fron kommune. 
 
Sør-Fron:  
I 2013 ble det utført befaring av markslag på ca. 20 landbrukseiendommer i 
forbindelse med kontinuerlig ajourhold av AR5.  
 
Ringebu:  
I 2013 ble det utført befaring av markslag på ca. 30 landbrukseiendommer i 
forbindelse med kontinuerlig ajourhold av AR5. Vinter/våren 2014 utførte Skog og 
landskap periodisk ajourhold av AR5. Dette resulterte i en del tilbakemeldinger fra 
grunneiere med påfølgende feltarbeid om høsten. 
 
 
Eiendomsoverdragelser. 
For 2014 er det fra Statens Kartverk blitt oversendt 219 tinglyste egenerklæringer om 
konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom. 107 overdragelser i Ringebu, derav 15 
landbrukseiendommer. I Sør-Fron var det 112 overdragelser, herav 13 
landbrukseiendommer. Dette er overdragelser som ikke trenger konsesjon pga. 
eiendommens karakter. Landbrukseiendommene blir fulgt opp når det gjelder bo- og 
driveplikt. 
 
 
Planarbeid 
Kontoret er engasjert i planarbeid, vi nevner her kort planane som har tatt tid i 2013: 

o E6, både i Ringebu og Sør-Fron  
o Kommuneplan for Ringebu 
o Kommuneplan for Sør-Fron 
o Beitebruksplan for Sør-Fron 
o Regional plan for Gudbrandsdalslågen 
o Diverse reguleringsplaner 
o Næringsplan i Ringebu. 

 
 
 
MILJØ OG UTMARK 
 
Leiekjøringsløyvene (snøskuterløyvene) gjeldene for Ringebu kommune gikk ut i 
2014. Tidligere løyvehavere ble tilskrevet og løyvene annonsert med søknadsfrist 
20.august 2014. Det ble tildelt 18 leiekjøringsløyver som gjelder til juni 2018. 
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Høsten 2014 ble det holdt oppstartsmøte for utarbeidelse av forvaltningsplan for 
Fåvang naturreservat. Forvaltningsplanen er utarbeidet av Kistefos AS skogtjenester 
i samråd med fylkesmannen i Oppland. Arbeidet ble ikke sluttført i 2014.   
 
Miljø- og utmark har også deltatt i arbeidet med revidering av energi- og klimaplanen 
på Ringebu, samt vært sekretær for prosjekt «Våla fiskeelv». I tillegg kommer 
høringssaker, delegerte saker og diverse forurensningssaker. 
 
 
Viltforvaltning 
(Tall i parentes er foregående sesong) 
Viltstatistikk  
jaktåret 2014 

Ringebu  Sør-Fron  

Felt elg 228 (231) 54 (56) 
Felt hjort 44 (25)                                14 (16) 
Felt rådyr                              50 (22)                                24 (17) 
Fallviltstatistikk  
for kalenderåret 2014 

Ringebu  Sør-Fron  

Fallviltulykker elg 20 (12) 15 (11) 
Fallviltulykker hjort 1 (0)    3 (1) 
Fallviltulykker rådyr 4 (3)  8 (7) 
Fallviltulykker rev 1 (0) (0) 
Fallviltulykker grevling  (0) (3) 
Fallviltulykker andre arter                                       (0)   (0) 

 
Fellingsresultatene av hjortevilt har vært relativt stabile de siste årene kommunene 
sett under ett. I Ringebu er tendensen at det er økende stamme i sør, stabil i nord og 
muligens svakt fallende i områdene mot øst. Det har blitt skutt en god del flere hjort i 
Ringebu mot året før. Antall fallviltulykker har økt noe i begge kommuner. 
 
Det ble arrangert jegerprøver på våren med henholdsvis 10 (24) kandidater på 
Ringebu og 8 (9) kandidater på Sør-Fron.  
 
Det ble vedtatt nye bestandsplaner for elg, hjort og rådyr i både Ringebu og Sør-Fron 
i 2014. I forbindelse med dette ble det arrangert et fellesmøte i mars. 
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Det ble også arrangert møte for jaktledere og valdstyrene den 17. september i 
Ringebu i forbindelse med hjorteviltjakta. 
 
 
 
Rovvilt 

 
 
Felte dyr ved skadefelling 2014  
 Ringebu Fron Totalt 
Ulv 0 (0) 1 (1) 1 (1) 
Bjørn 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Jerv 0 (0) 0 (1) 0 (1) 
Gaupe 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Totalt 0 (0) 1 (2) 1 (2) 
 
Rovviltsesongen 2014 var relativt rolig mot året før, selv om det i praksis har vært 
bortimot kontinuerlig jakt i en eller flere av midtdalskommunene til en hver tid hele 
beitesesongen. Det ble ikke felt noen dyr ved skadefelling i 2014 i Sør-Fron og 
Ringebu kommuner. I Nord-Fron kommune ble det felt én ulv ved skadefelling ved 
Tjønnseterfjellet i juni av SNO.  
 
Det ble i 2014 innført en permanent ordning med felles skadefellingslag for Sør-Fron 
og Nord-Fron, der det er felles leder og like lønns- og avtalevilkår. 
Den etablerte vaktordningen for administrasjonen for Midtdalen fungerer godt. I 2014 
hadde Geir Johan Groven (Nord-Fron), Hans Ulberg, Ole Johan Skjærli, Frank 
Christiansen og Anna Bilstad (alle MGL) ansvaret for rovvilttelefonen i tidsrommet 
mai-september.  
 
Til sammen har det vært jaktet i 1350 (1500) timer og kjørt 10 289 (13 555) km og 
dette har kostet til sammen 377 454 (ca 400 000), - for de tre midtdalskommunene til 
sammen. Denne kostnaden er refundert fra fylkesmannen i Oppland. 

 
 
Erstatning for rovviltskader 
Ringebu: 
I alt 38 bruk fikk utbetalt erstatning på til sammen kr 1 037 872. Det var meldt om 636 
tapte dyr og av dette ble 342 erstattet.  
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Erstattet tap skyldes: 

• Gaupe – 4 (20) dyr 
• Jerv – 190 (196) dyr 
• Bjørn – 139 (355) dyr 
• Ulv - 0 (4)dyr 
• Kongeørn -9 (7) dyr 

Tallene i parentes gjelder fjoråret. 
 
Sør-Fron: 
I Sør-Fron har det vært en økning i tap på grunn av rovdyr i forhold til året før. I alt 16 
bruk fikk utbetalt erstatning på til sammen kr 530 094,- for rovviltskader. 
Det var meldt om 416 tapte dyr og det ble utbetalt erstatning for 176 dyr. 
Erstattet tap skyldes: 

• Gaupe – 45(52) dyr 
• Jerv – 39 (184) dyr 
• Bjørn – 69 (62) dyr 
• Ulv - 0 (60) dyr 
• Kongeørn – 4 (19) dyr 
• Annet – 19 (1)  

Tallene i parentes gjelder fjoråret 
 
 
 
 
Forebyggende tiltak mot rovviltskader 
Ringebu kommune mottok i 2014 etter søknad kr 230.000 til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak mot rovviltskader. Midlene ble fordelt mellom gjeterlagene i 
Ringebu. Midlene ble brukt til ekstraordinært tilsyn, bruk av kadaverhund og intensiv 
gjeting i områder med erfaringsmessig store tap.  Midlene ble også brukt til GPS-
kurs.  
 
Sør-Fron kommune mottok i 2014 etter søknad kr 75.000 til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak mot rovviltskader. Midlene ble fordelt mellom gjeterlagene i 
Sør-Fron. Midlene ble brukt til ekstraordinært tilsyn, bruk av kadaverhund og intensiv 
gjeting i områder med erfaringsmessig store tap 
 
 
 
Kjempespringfrø 
Innsatsen i 2014 har vært begrenset, da vi ikke har fått tilført flere midler. 
Hovedansvaret for prosjektet er overført fylkesmannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Årsmelding MGL 2014 
  

17 

SKOGBRUK  
 
Alle tall i parentes er fra 2013. 
 
 
Avvirkning 
Det ble levert totalt 57 830 m³ (26 641) tømmer i Ringebu og Sør-Fron til en verdi av 
kr 18 113 698 (7 486 011) dvs. en gjennomsnittlig tømmerpris på 313 kr/m³ (281).  
 
Avvirkningen er mer enn doblet fra året før og er den høyeste avvirkningen på mange 
år. Blant annet kan nevnes fellesdrift i Flauseterlia, samt at Statskog har hatt nokså 
store drifter både i Ringebu og Sør-Fron. Avvirkningsøkningen skyldes nok økte 
sagtømmerpriser første halvår 2014, nye skogbruksplaner, samt at skogbrukslederne 
i midtdalen har blitt styrket med 60 % stilling i Ringebu.  
 
Tilskuddssatsen til drift med taubane på gran var 120 kr/m³ (150 /140 kr/m³) og 140 
kr/m³ (170 kr/m³) for furu.  
 
Tabellen under viser hogstaktivitet fordelt på kommunene, med tall fra 2013 i 
parentes. 
 
Hogstaktivitet 2014  Ringebu  Sør-Fron  
Avvirkning til salg, levert virke 42 130m³ (21 122)  15 700m³ (5 519) 
Bruttoverdi levert virke Kr 13 070198 (6 026 033) Kr 5 043500(1 459 978) 
Gjennomsnittlig tømmerpris 310 kr/m³ (285) 321 kr/m³ (265) 
Antall godkjente drifter med 
meldeplikt (vernskog) ikke alt 
er avvirka 

16 (8) ca 16 230 m³  
(1 970) 

8 (5) ca 3 520 m³  
(4 300) 

 

 
Foto: Ole Johan Skjærli 
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Skogkultur 
Tabellen under viser skogkultur fordelt på kommunene i 2014. Tallene er hentet fra 
skogfondregnskapet og det kan være utført skogkultur som ikke er registrert via 
skogfondet. Når det gjelder helikoptersprøyting ble det søkt om sprøyting på et areal 
på ca 100 dekar i Ringebu, men av blant annet miljømessige og økonomiske årsaker, 
har helikopterselskapet som drev med slik type sprøyting, lagt ned virksomheten sin 
på dette feltet i 2014. Det ble derfor ikke sprøytet noe i 2014, og det er lite trolig at 
slik virksomhet kommer i gang igjen. 
 
 
Skogkultur 2014  Ringebu  Sør-Fron  
Plantekjøp stk 115 175 (103 810) 41 275 (60 250) 
Markberedning i dekar 0 (486) 0 (0) 
Ungskogpleie i dekar 497 (114) 615 (376) 
Helikoptersprøyting 0 (25)                                  0 (45) 
 
 
 
Skogfond og rentemidler 
Tabellen under viser oversikt over beholdning, forbruk mm på skogfondet og 
rentemidler av skogfondene i Sør-Fron og Ringebu i 2014. Beholdningen på 
skogfondet i begge kommunene har sunket de siste årene på grunn av betaling av 
skogbruksplanene. Men i 2014 med høy avvirkning samt at skogbruksplanene nå er 
avsluttet har beholdningen på skogfondet økt. Når det gjelder rentemidler er det et 
mål om å øke beholdningen, og den har økt i begge kommuner fra 2013 til 2014. 
  
 
Skogfond og rentemidler 2014  Ringebu  Sør-Fron  
Innestående pr 1.1.2014, kr 3 991 673 (4 283 419) 2 339 360 (2 733 813) 
Innestående pr 31.12.2014, kr 4 291 187 (3 991 673) 2 729 520 (2 339 360) 
Postert inn på skogfond i 2014, kr 1 491 217 (2 238 016) 1 203 037 (462 186) 
Utbetalt fra skogfond i 2014, kr 1 191 703 (2 529 762) 812 877 (856 639) 
Renteinntekt av skogfond 
(rentemidler), kr 

118 814 (146 923) 73 415 (73 339) 

Bruk av rentemidler i 2014 114 581 (198 762) 57 650 (53 456) 
Beholdning rentemidler v/ utg. av 
2014, kr 

161 444 (157 211) 130 633 (114 868) 

 
 
 
Nærings-og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 
Det ble gitt 20 % av kostnaden i statstilskudd på planting og plantekjøp, samt 40 % 
av kostnaden på markberedning og 50 % ungskogpleie. Vi brukte opp NMSK-
midlene som var tildelt til skogkultur i både Ringebu og Sør-Fron.  
 
En ny tilskuddsordning trådte i kraft 1.1.2011, nemlig tilskudd til drifter i 
mellomvanskelig terreng. Dette tilskuddet er tenkt hovedsakelig på skogeiere som 
driver med motormanuell hogst i terreng brattere enn 40 % (ikke 
hogstmaskinterreng), men også manuell felling inn til hogstmaskin m.m. Det er 
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fremdeles usikkerhet om denne ordningen består, men den gjelder enda for 
vintersesongen 2014/2015.  
 
Det ble i 2014 etablert en ny tilskuddsordning som heter tilskudd til miljøriktig hogst 
med restriksjoner. Ordningen har til hensikt å løse ut aktivitet på arealer som har 
lavere kubikkmasse samtidig å sørge for at miljøhensyn tas vare på. Arealene skal 
være over vernskoggrensen. 
 
Nedenfor viser oversikt over utbetalte tilskudd i Sør-Fron og Ringebu i 2014. Totalt er 
det utbetalt kr 1 389 088 (3 655 489) i tilskuddsmidler gjennom NMSK/LUF-ordningen 
der noe blir administrert av fylkesmannen og noe av kommunene. Nedgangen i 
utbetalt tilskudd fra året før, skyldes i hovedsak at områdetaksten med de ferdige 
skogbruksplanene ble avsluttet i 2013, og tilskuddet til planene ble ferdig utbetalt i 
2013.  
 
 
 
NMSK 2014 Ringebu  Sør-Fron  
Statsbidrag skogkultur, kr  Kr 198 115 (124 775)  Kr 168 011 (75 805) 
Statsbidrag vanskelig 
terreng (taubane), kr og m³ 

Kr 258 370 (352 050) 
1 949 m³ (2 634) 

4 (3) drifter  

Kr 190 950 (0) 
1 423 m³ (0)  

4 (0) drifter 
Statsbidrag vegbygging, kr Kr 43 624 (0) 

1 søknad 
Kr 49 920 (0) 

1 søknad 
Statsbidrag miljøriktig hogst 
(ny ordning fra 2014), kr 

Kr 273 182 
3 søknader 

Kr 0 
0 søknader 

Statsbidrag 
mellomvanskelig terreng 

Kr 73 200 (157 556) 
1 015 m³ (1 622)  

Kr 21 680 (12 100) 
271 m³ (121)  

Statsbidrag 
skogbruksplaner (avsluttet i 
2013) 

Kr 0 (1 911 898) Kr 0 (405 335) 

Statsbidrag til MiS-figurer 
på 10-årsavtaler 

 Kr 78 184 (46 744) 
2 stk (1) 

Kr 33 852 (400 314) 
3 stk (8) 

 
 
Barkbiller 
Både Sør-Fron og Ringebu har hatt ute barkbillefeller i 2014. Etter en lang tørr og 
varm sommer skulle en tro at aktiviteten hadde økt, men nivået kan karakteriseres 
som stabilt og «normalt» for Oppland i 2014. 
 
 
Møter 
Skogbruksrådgiver har deltatt blant annet på årsmøte i skogeierlaga, kappedag på 
Fåvang, noen årsmøter i ulike veglag, møter om fellesdrift i Flauseterlia og flere 
regionmøter for skogbruk med fylkesmannen. 
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Veger 
Det er behandlet 6 (5) søknader om bygging av landbruksveger (inkl 
traktorveger/snuplasser/velteplasser/massetak) i Sør-Fron i 2014. Tilsvarende er det 
behandlet 3 (3) søknader på Ringebu.  
 
 
Kommuneskogen i Ringebu 2014 
Det har vore eit labert år i kommuneskogen i forhold til året 2013. Skogbestyraren 
hadde plantlagt tømmerdrift i Bjørgemorka hausten 2014, men denne vart sløyfa 
mellom anna på grunn av tilgangen på driftsapparat. Det er utført planting på 
markberedt felt fra 2013, 5125 granplanter på 34 daa. Det er innkome statsbidrag på 
denne plantinga. 
 
Kommuneskogbestyraren har dessutan vore engasjert i følgjande: 

• Kontroll av skogkulturfelt 
• Ettersyn av skogsvegen Onshuslia nord, der det også har vore møte med 

Even Onshus og Jørn Onshus. 
• Synfaring på tiurleikområde i Bjørgemorka 
• Opprydding på velteplass/ snuplass i Bjørgemorka 
• Årsmøte i Ringebu og Fåvang skogeigarlag 
• Årsmøte i Fåvang utmarkslag 

 

Flatmosvingen 5, 23.februar 2015 
Gunnar Hansen 
 
 
 
DIVERSE 
 
 
Midtdalsbonden inn i framtida 
Prosjektet har i 2014 gjennomført 17 tiltak/arrangement. Tiltakene er rettet mot 
kompetanseheving (grovfôrkurs, utmarksbeite, datakurs, fagmøter), rekruttering 
(skogdag) og folkeopplysning (informasjonsstands).  

Prosjektleder har vært i kontakt med totalt 10 gårdbrukere i Ringebu og Sør-Fron (og 
3 i Nord-Fron), som resulterte i tre BU-søknader levert i januar 2015, og ytterligere 6 
søknader skal være klare for innsendelse januar 2016. 

Prosjektet har økonomisk gått i balanse i forhold til budsjettet for 2014.  

  
Figur 1 viser at det i Midt-Gudbrandsdalen (Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron) har 
vært en økning i antall produsenter med annet storfe enn melkeku, mens antall 
produsenter med melkeku er noe redusert. Antall bruk med sau er stabilt.  
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Tabell 1 viser at det er en økning i produksjonen (liter melk og kg kjøtt) som blir 
produsert, mens tabell 1 viser en stabil eller redusert antall dyr, og et økt 
jordbruksareal og økt antall dyr på beite. 

 

Tabell 1 De største produksjonene (melk og kjøtt) m ed tall for 2014 (2013). Kilde: SLF - LIB (13.3.2015 ). 

PRODUKSJONSSTATISTIKK   

 Ringebu  Sør-Fron  

Levert liter melk (ku og geit) 10 343 174 (10 441 885) 7 064 172 (6 945 673) 

Levert slakt av storfe (kg)  495 630 (522 050) 438 752 (450 378) 

Levert slakt av sau (kg) 274 321 (252 699) 244 232 (217 343) 

Levert slakt av gris (kg) 953 128 (922 263) 487 253 (438 489) 

 

 

Figur 1 Antall produsenter (melkeku, annet storfe o g sau) i 2012, 2013 og 2014 i Midt-Gudbrandsdalen 
(Ringebu, Sær-Fron og Nord-Fron). 

 

 
Årsrapport frå fylkesmannen si regionstilling  
Fylkesmannen i Oppland har regionale stillingar i alle seks regionane i Oppland. 
Underteikna er tilsett i den regionale stillinga for Midt-Gudbrandsdal, og har 
kontorplass ved MGL. Arbeidsoppgåvene er knytt til næringsutvikling i landbruket. I 
2014 har eg hovudsakleg arbeidd med følgjande i Midtdalsregionen: 
 

• Koordinering av arbeidet til Primærnæringsutvalet i Midt-Gudbrandsdal. 
Utvalet vart oppretta i 2005, og er sett saman av seks representantar frå 
skogeigarlaga, småbrukarlaga og bondelaga i Midt-Gudbrandsdal. I 2014 har 
vi bl.a. laga ny «Utviklingsplan for landbruket i Midt-Gudbrandsdal 2015-2018» 
og førebudd ei samling for unge og nye bønder.   

184
176 170

74 80 84

249 250 249

2012 2013 2014
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Annet storfe
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• Deltatt i prosjektet ”Midtdalsbonden inn i framtida”. 
• Deltatt i kulturlandskaps- og bioenergiprosjektet for Midtdalen.  
• Webredaktør for nettstaden www.midtdalsbonden.no.  

 
MGL har eit godt fagleg og sosialt miljø som er det er fint å få vere del av. 
 
Sør-Fron, 12. mars 2015 
Anne Berit Grasbakken 
Fylkesmannen i Oppland  
 
 
Kulturlandskaps- og bioenergiprosjektet i Midt-Gudb randsdal 2011-2014  
Det treårige kulturlandskaps- og bioenergiprosjektet i Midt-Gudbrandsdal vart starta 
seinhausten 2011. Målet med prosjektet er å opne opp og ta i bruk delar av 
kulturlandskapet, både med tanke på beitebruk, jordbruksdrift, anna næring og 
rekreasjon. I 2012 og 2013 vart det gjennomført maskinell rydding i alle tre 
kommunane der virket gjekk til bioenergi. Da regjeringa tok vekk «flistilskotet», vart 
det liten interesse for maskinell rydding, og Mjøsen trekte seg ut som samarbeidspart 
frå 2014. Dette siste året har det difor vore arbeidd med å få til rydding langs E6 og 
jernbane, og å få forlenga prosjektperioden til ut 2015. Prosjekt har elles støtta tre 
tiltak som går på rydding av stigar, ein stig i kvar kommune: Rundt Vollsdammen i 
Nord-Fron, til gapahuk ved Lågen i Sør-Fron og mellom prestegarden og kyrkja i 
Ringebu. Det er lagt vekt på å gje støtte til stigar som er sentrumsnære og/eller mye 
brukt for å sikre at støtta kjem mange til nytte og gjev glede i mange år. Prosjektet 
har elles vore med å arrangere skogkveld med 60 deltakarar saman med 
skogeigarlaga hausten 2014.  
 
Begge landbrukskontora deltek i styringsgruppa saman med representantar frå 
primærnæringsutvalet, reiselivet og anna næringsliv. Fylkesmannen si regionstilling 
er samarbeidspartar. Prosjektet er finansiert med støtt frå Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal og tilskot frå BU-fondet.  
 
 
 
 
Midtdalsbonden .no   
Nettstaden for landbruket i Midt-Gudbrandsdal blir drive av Midt-Gudbrandsdal 
Landbrukskontor og Landbrukskontoret i Nord-Fron. I løpet av 2014 er nettstaden 
oppgradert med både kalender, annonseplass for kjøp/sal, kommentarfelt og visning 
for nettbrett og mobiltelefon. Kalenderfunksjonen er etter kvart mye brukt av ulike lag 
og organisasjonar i landbruket. I tillegg har nettstaden fått eit meir moderne design 
som  forhåpentlegvis gjer det lettare å finne fram. Prosjektet «Midtdalsbonden inn i 
framtida» har fått eigne sider. Det er no to webredaktørar, Marthe Norbye Dybos og 
Anne Berit Grasbakken. 
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Nøkkeltall for jordbruket er vist i tabellen nedenfor: 
 
JORDBRUKSSTATISTIKK  pr.aug.14  
 Ringebu  Sør-Fron  
Jordbruksareal, daa  46500  (46346) 36513  (36175) 
Korn, daa 939   (    727)   3109  (  3045) 
Melkeku   1522  (  1584)   1130  (  1128) 
Ammeku     602  (    601)     55  (    573) 
Melkegeit     488  (    514)         0  (        0) 
Ammegeit       25  (      27)       33  (      29) 
Søyer    7759  (  7948)   6806  (  6777) 
Purker     157  (    161)     215  (    214) 
Høns 12199  (17071)   7528  (  7537) 
Søkere produksjonstilskudd     232  (    235)     174  (    175) 
Beitedyr - storfe   4369  (  4239)   3821  (  3708) 
Beitedyr – sau og geit 22892  (22841) 19982  (19288) 
Kilde SLF PT 900 og PT910 
 
 
 
Sør-Fron, 20. april  2015 
 
John-Ludvik Dalseg 
Landbrukssjef, Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor 
 


