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PRODUKSJONSTILSKUDD- SØKNADSFRIST 20. AUGUST 2014 
Neste søknad om produksjonstilskudd i jordbruket er 20. august (også elektronisk 

via AltInn.no). Denne søknadsomgangen kan det søkes om areal- og 

kulturlandskapstilskudd, husdyrtilskudd, driftstilskudd til mjølkeproduksjon, 

driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon (ammeku), beitetilskudd for sau, 

geit, storfè og hest, utmarksbeitetilskudd til sau, geit, storfè og hest, økologisk 

arealtilskudd og omleggingstilskudd, økologisk husdyrtilskudd og tilskudd til 

honningproduksjon. Tips: Sjekk gårdskart på nett for å finne arealene på den / de 

eiendommen (e ) som omsøkes. http://gardskart.skogoglandskap.no/ 

 

OBS! Statens landbruksforvaltning (SLF) heter nå landbruksdirektoratet, men 

du kan fremdeles bruke nettadressen https://www.slf.dep.no.  

 

Grunnvilkår for å være berettiget produksjonstilskudd 

Vilkår for å være berettiget produksjonstilskudd er endret. Nå gjelder følgende vilkår: 

Produksjonstilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere 

landbrukseiendommer, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Foretak som bare søker 

tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere 

landbrukseiendommer. Kravet om å enten være momsregistert eller ha omsetning på minst 20 000 kr 

siste år før søknadsåret har falt bort. Men legg merke til at foretaket må være registrert i 

Enhetsregisteret (Brønnøysund). Dette innebærer også at foretaket må ha produsentnummer (foretaket 

må være tilknyttet en landbrukseiendom i landbruksregisteret) innen søknadsfristen. 

 

Bunnfradrag:  Gjelder alle søkere av produksjonstilskudd: 6 000 kr (tidligere 3 000 kr). 

 

Øvrige endringer etter jordbruksoppgjøret 2014 

De fleste tilskuddene har endrede satser, noen av tilskuddsordningene har fått færre intervaller eller 

intervallene er fjernet helt. Du finner de nye satsene og intervallene i de påfølgende tabellene. Legg 

spesielt merke til følgende endringer: 

• Arealtilskuddene har ikke lenger strukturdifferensiering og toppavgrensning. Det vil si lik 

tilskuddssats uavhengig av størrelsen på arealet. 

• Maksimalbeløpet for husdyrtilskudd er økt til 560 000 kroner per år. 

• Det er ikke sonedifferensiering for økologiske husdyr. 

• Det gis tilskudd for melkekyr utover de 50 første dyrene, for storfe utover de første 250 

dyrene og for sau utover de første 300 dyrene. 

 

Kulturlandskapstilskudd: for alt dyrka areal, hele landet: 191 kr/ dekar (uendret) 

Arealtilskudd (satser i arealsone 3, som Eidsvoll ligger under, legg merke til at flere av 

tilskuddsintervallene er endret, disse er skrevet med kursiv i tabellene) 

 

Vekst Intervall, dekar Kr pr dekar Endring, kr 

Grovfòr  1-250   110 -14 

 Over 250   110 +35 

Korn og annet frø til modning  1-800 

Over 800 

  192 

  192 

+17 

+40 
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Potet Alt areal     80 0 

Grønnsaker 0-80 

Over 80 

  550 

  550 

0 

+550 

Frukt 0-40 

Over 40 

700 

700 

-300 

+ 700 

Bær 0-40 

Over 40 

1000 

1000 

 0 

+1000 

 

Driftstilskudd til mjølkeproduksjon: 5 kyr eller mer: 125 000 kr  pr år. + 3000 kr pr år. 

 

Driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon: 6 -39 dyr: 2875 kr pr dyr pr år, + 25 kr. 

Maks.: 115 000 kr pr foretak  (40 kyr eller mer) . 

 

Husdyrtilskudd (legg merke til at intervallene for flere typer husdyrtilskudd er endret, står i 

kursiv) 

 

Husdyrslag Intervall, 

antall dyr 

Sats kr pr 

dyr pr år 

Endring, kr 

Mjølkeku 1-16 4 028 0 

 17-25 2 072 0 

 26 -50   1000 + 140 

 51-   800 + 800 

Ammeku 1 – 25  3 980 -100 

 26 – 50  3 980 + 1810 

 51 -     500 + 300 

Øvrige storfè 1 – 250 

251 -500 

501- 

    800 

    800 

    800 

0 

+ 800 

+ 800 

Sau over ett år 1/1  og 

ammegeiter 

1 -50 

51 – 100 

101 – 200 

201 -  300 

301- 

1 000 

1 000 

  250 

  250 

  250 

-326 

-70 

-97 

+40 

+250 

Lammeslakt (klasse O eller bedre), levert 

siste kalenderår 

 

Alle 

 

500 

 

+294 

 

Beitetilskudd ( minimum 16 uker på beite, alle typer beiteareal) 

 

Husdyrslag Intervall, 

dyr 

Sats, kr pr dyr pr år Endring , kr 

Ku, ammeku, øvrig storfè, hest Alle  438 -7 

Sau, lam, geit Alle    59 0 

 

Beitetilskudd, utmarksbeite (minimum 5 uker på utmarksbeite) 

 

Husdyrslag Intervall, 

dyr 

Sats, kr pr dyr pr år Endring, kr 

Sau og lam, geit og kje Alle  141 0 

Ku, ammeku, øvrig storfè, hest Alle  396 0 

 

 Som vi ser  av tabellene over må beitedyra gå minst 16 uker (11 + 5) på beite og utmarksbeite for å være 

berettiget begge typer beitetilskudd. Man skal altså føre opp de samme beitedyra både på beite og utmarksbeite, 

hvis dyra har gått minst 16 uker på beite og av disse 16 ukene,  minst 5 uker på utmark. Vi presiserer dette, 

fordi vi har registrert at flere søkere glemmer å føre opp dyra 2 ganger på søknadsskjemaet, til tross for at dyra 

har gått både på utmark og innmark gjennom hele beitesesongen og oppfyller kravet om tid på beite. 

 


