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MJØSEN SKOG UTVIDER TILBUD PÅ 

SKOGBRUKSVEILEDNING I EIDSVOLL 
Christoffer Askheim (25) skal jobbe med prosjektet «økt 

skogbruksaktivitet i Eidsvoll». Prosjektet er finansiert med 

rentemidler fra fylkesmannen og Mjøsen Skog.  

 

Christoffer er fra garden Askheim i Eidsvoll. Har er utdanna 

forstkandidat i 2014. Han skal jobbe med rådgivning i forhold til 

ungskogpleie, planting mm. Dette er et tilbud som alle skogeiere i 

Eidsvoll kan benytte seg av. 

 

Behovet for ungskogpleie er stort og mange skogeiere har mye 

skogfondsmidler innestående . Oppsøkende virksomhet blir en 

viktig jobb i forhold til å tilby rådgivning og tjenestesalg. Men 

Christoffer oppfordrer skogeierne til å ta kontakt selv. Han vil 

jobbe tett med skogbruksleder Tore Bekkedal. 

 

Christoffer Askheim,  mobil 416 86 799, christoffer@mjosen.no 

 

UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD 

ETTER SØKNAD 20. JANUAR 2014 
Etter planen skal utbetalingen av produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd (for avløseråret 2013) skje  onsdag den 

4.juni 2014. Pengene skal normalt være på konto innen 1-2 

dager.  

Merk ! Utbetalingsbilaget ettersendes og kan komme i 

posten opptil 14 dager etter at pengene er på konto.  

Eventuelt klage på utbetalingen skal skje skriftlig innen 3-

tre-uker etter at utbetalingsbilaget er mottatt.  

Denne søknadsomgangen utbetales det tilskudd til 

følgende: 

 

 Husdyrtilskudd (sau  over ett år 1/1, avlsgris, 

slaktegris levert 2013, mjølkeku, ammeku, øvrige 

storfè, verpehøns, hest under 3 år) 

 

 Driftstilskudd til mjølkeproduksjon 

 

 Driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon (ammeku) 

 

 Kvalitetstilskudd til lammeslakt levert i løpet av 2013 (lam klassifisert i klasse O og bedre) 

 

 Økologisk husdyrtilskudd inkludert tilskudd til økologisk lammeslakt i klasse O og bedre 

 

Christoffer Askheim, foto: Roar Løkken 

mailto:post@eidsvoll.kommune.no
mailto:christoffer@mjosen.no


 

 

 Distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker 

 Avløsertilskudd, sluttutbetaling for 2013 

 
Manglende utbetaling 

Enkelte søkere kan oppleve å ikke få utbetalt avløsertilskudd ved utbetalingen 4.juni, selv om de har 

søkt om avløsertilskudd. Følgende årsaker kan ligge til grunn for dette: 

 
 Det er ikke lønnsinnberettet innen fristen (17/1 for manuell innberetning, 31/1 via AltInn), slik 

at den maskinelle kontrollen mot skattedirektoratet viser: «Ikke  lønnsinnberetning for 

foretaket.» Løsning: manuell utbetaling etter klage fra søker med vedlagt dokumentasjon på 

lønnsutgifter (saksbehandlingstid: 2-3 uker). 

 

 Det har skjedd overdragelse av virksomheten (dvs. husdyrproduksjonen) i løpet av avløseråret 

2013 (perioden f.o.m 2/1- t.o.m 30/11). I disse tilfellene deles avløsertilskuddet mellom «ny» 

og «gammel» bruker etter det antall måneder hver av dem har vært aktive (forutsetningen er at 

begge foretak er registrert i enhetsregisteret og bedriftsregisteret og har produsentnummer ved 

søknadsfristen 20/1-14). 

Løsning: manuell utbetaling til «ny» og «gammel» bruker (saksbehandlingstid: 2 – 3 uker). 

 

 Antall husdyr pr 1/1-2013 er for lite til å få utbetalt avløsertilskudd for 2013. Minimumsbeløpet 

er 5 000 kr. Beregnet beløp under minstebeløpet medfører at søker ikke er berettiget tilskudd. 

 

 Foretaket har ikke produsentnummer (er ikke registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen 

fristen 20/1). Dette har medført at søker ikke har kunnet bli registrert i det statlige elektroniske 

saksbehandlingssystemet for produksjonstilskudd og avløsertilskudd (wespa). 

Løsning: manuell utbetaling etter registrering av ettersendte opplysninger og via papirskjema. 

(saksbehandlingstid: 2-3 uker ) 

 

TILSKUDD TIL DRENERING 2014 

Vi minner om at det kan søkes om tilskudd til drenering også i 2014. 

Det er innvilget 863 600 kr (tilskudd til ca 863 dekar systematisk 

grøfting) i tilskudd til drenering i Eidsvoll fra fylkesmannen for 2014. 

Søknadsfristen er 31.12.2014, men søknadene behandles fortløpende. 

Søknader som sendes inn i desember 2014 kan ikke forventes å bli 

innvilget før tidligst i januar 2015. Til søknaden vedlegges grøftekart 

med planlagt grøftesystem og miljøplan trinn 2: erklæring om 

miljømessige forhold ved berørt grøfteareal. 

Søknadskjema for tilskudd til drenering ligger på  

https://www.eidsvoll.kommune.no 

under  «for privatperson- skjemaer A-Å». Eller kan fås ved henvendelse til landbruksavdelingen.. 

 

SØKNAD OM REGIONALE MILJØTILSKUDD, RMP 2014 

Søknadsfrist for RMP 2014 er 21. oktober. Det kan søkes elektronisk via AltInn fra 1/8-14. Det er lite 

endringer fra 2013 når det gjelder tilskuddsberettigede tiltak. Som i 2013 gis det tilskudd til arealer 

som ikke jordarbeides i erosjonsklassene 2, 3 og 4. Det gis tilskudd til fangvekst, lett høstharving på 

areal i klasse 2, utsatt omlegging av eng (siste års eng som ikke pløyes om høsten), grasdekt vannveg, 

innmarksbeite (bygdenært areal eller areal med spesielle verdier, som for eksempel ravinebeite). Mer 

detaljer om ordningen finnes på hjemmesiden til fylkesmannen (anbefales !): 

http://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-

miljoprogram---RMP1/ 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer ! 
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