
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. kvartal 2020 (okt, nov, des) 

Møter og seminar: 

• Fagsamlinger med tema areal og 
lovforvaltning 

• Dialogmøter om kommunenes miljø- og 

utviklingsarbeid på landbruksområdet: 

28.10 Orkanger 

2.11 Røros 

4.11 Høylandet 

9.11 Stjørdal 

17.11 Inderøy 

 
Elektroniske møter og webinar: 

Felles tema 

• Fagsamling med tema internkontroll hos 
landbrukskontorene del 2: webinar 3.12 
 

Jordbruk og mat 

• Saksbehandling av regionale miljøtilskudd: 

webinar 2.10 

• Landbruksøkonomi: webinar 20.10 

• Organisert beitebruk i RMP: webinar 30.10 

 
Skogbruk 

• Fylkessamling skog: webinar 4. kvartal 

 

1. kvartal 2020 (jan, febr, mars) 

Møter og seminar: 

• Forvaltningssamling UKL-områdene: 12.-13.2 

• Regionmøter jordbruk, areal og næringsutvikling: 
24.2, 3.3, 10.3, 11.3 

• Landbruksøkonomidagen: AVLYST PGA KORONA 

• Regionmøter skog: AVLYST PGA KORONA 
 

 

2. kvartal 2020 (april, mai, juni) 

Møter og seminar: 

• Befaring gås for aktuelle kommuner: 18.5 

• Urbant landbruk – inspirasjonsdag 11.6 

• Fagsamling med tema bygdeutvikling og miljø 

– Utsatt 

 

Elektroniske møter og webinar: 

Felles tema 

• Fagsamling med tema internkontroll hos 

landbrukskontorene del 1 – webinar 5.6 

Jordbruk og mat 

• Økonomi og melkeproduksjon – e-seminar 

11.6 

Skogbruk 

• Tiltakspakke 1 Korona - nytt plantetilskudd, 

skog: 3 møter i Teams uke 17 

• Veg og drift – løsning ØKS: møte i Teams uke 

19 

• Tiltakspakke 2 Korona: møte i Teams uke 21 

Areal 

• Kommunens oppgaver etter 

forpaktningsloven: møte i Teams 26.5 

3. kvartal 2020 (juli, august, sept) 

Møter og seminar: 

• Regionsamling UKL – 21. og 22. september 
 

Elektroniske møter og webinar: 

Jordbruk og mat 

 

• Erstatning klima – webinar 17.9 

• Fagsamling med tema produksjonstilskudd – 
webinar 30.9 

 
Areal 

• Trøndelag fylkeskommune orienterer om 

utarbeidingen av Regional plan for arealbruk – 

innspill og diskusjon: møte i Teams 20.8 

• Møte for nyansatte i kommunene som skal 

jobbe med jordloven: møte i Teams 10.9 

 

 

Årshjul 2020 for landbruksforvaltningen i Trøndelag 
- møter og frister for kommunene og Fylkesmannen 

Oppdatert 19.10.2020 Oversikt møter og seminar 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. kvartal 2020 (okt, nov, des) 

 
Frister: 

• PT og RMP - søknadsfrist: 15.10 

• Klimabetingede skader - søknadsfrist: 31.10 i 

skadeåret 

• UKL - rapportering om årets aktivitet og 

forbruk: 10.11 

• Organisert beitebruk (RMP) - søknadsfrist: 

15.11 

• SMIL og tiltak i beiteområder - rapportere og 

melde behov, prioritering og satsinger for 

neste år: 15.11 

• NMSK - melde behov: 15.11 

• NMSK - siste frist for innsending av bilag for å 

være sikret utbetaling på dette året: 7.12 

• AGROS stenger ca 15.12 

• PT – søknad foreløpig godkjent/avvist/avslått: 

23.12 

1. kvartal 2020 (jan, febr, mars) 

 
Frister: 

• RMP – søknader godkjent/avvist/avslått: 8.1 

• PT – søknad m/etterreg oppl. pr 10.1 godkjent/ 

avvist/avslått: 21.1 

• ØKS - frist registrering av rentemiddelbudsjett: 

25.1 

• PT – frist attestering: 22.1 - 10.2 

• RMP - frist attestering: 14.2 

• KMP - søknadsfrist klima- og miljøprogrammet – 

kommunen kan søke midler til tiltak: 15.2 

• NMSK - tildelingsbrev ramme sendes ut i starten 
av februar 

• SMIL, drenering og tiltak i beiteområder - 

tildelingsbrev ramme sendes ut innen medio 

februar 

• RMP – endre kontonr i Altinn: 28.2 

• PT søknadsfrist: 15.3 

• Stimuleringstilskudd til kommunale 

veterinærtjenester, søknadsfrist: tidlig vår 

2. kvartal 2020 (april, mai, juni) 

 
Frister: 

• NMSK - innsending kommunale retningslinjer: 15.4 

• SMIL - innmelding av behov for påfyll til ramme or 

de kommunene som har brukt opp sin ramme: 10. 

juni 

• NMSK vei- og driftsmidler, behovsrapportering og 

ekstra tildeling: juni 

3. kvartal 2020 (juli, august, sept) 

 
Frister: 

• Melde inn nye beitelag/beiteområder til FM: 
30.08 

• SMIL og tiltak i beiteområder - omfordeling 
midler, tilleggsbevilgning: 10.9 

• KMP - søknadsfrist klima- og miljøprogrammet – 

dersom restmidler: 15.9 

 

 

Årshjul 2020 for landbruksforvaltningen i Trøndelag 
- møter og frister for kommunene og Fylkesmannen 

Andre løpende oppgaver 

Kommunene: 

• Tilskudd til avløsning ved sykdom mv 

• Tilskudd til drenering 

• Skogfond 

Fylkesmannen: 

• Tilskudd til landbruksvikar 

• Erstatning etter offentlig pålegg i planet- og 

husdyrproduksjon 

• Reisetilskudd ved veterinærers syke og 

inseminasjonsbesøk 

• Tidligpensjon for jordbrukere 

• Skogbruksplanlegging med MiS 

• Husdyrkonsesjon 

Oppdatert 15.09.2020 

Oversikt frister på tilskudd 



Andre aktuelle datoer: 

 

✓ Grønn forskning: 10.-11.02.2020 

 

✓ Velg melk - inspirasjonsmøter 

Inspirasjonsmøter i regi prosjektet Velg melk som skulle vært gjennomført i mars flyttes til oktober/november. Se også 

www.fylkesmannen.no/velgmelk 

Møtedatoer og steder: 

14.10 Velg Melk møte Leka 

15.10 Velg Melk møte Kolvereid 

22.10 Velg Melk møte Namdalseid 

28.10 Velg Melk møte Levanger 

06.11 Velg Melk møte Steinkjer 

13.11 Velg Melk møte Skjetlein 

19.11 Velg Melk møte Orkanger 

24.11 Velg Melk møte Grong 

 

✓ Samlinger interregprosjekt «Skoglig anpasning til et endrad klimat»: samlinger i mai, juni og august både på norsk og svensk side – UTSATT PGA 

KORONA 

 

✓ Sluttseminar «Skoglig anpasning til et endrad klimat»: 22.-23.9 – UTSATT PGA KORONA 

 

 

http://www.fylkesmannen.no/velgmelk

