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ENDRINGER I ORDNINGEN PRODUKSJONSTILSKUDD 

I JORDBRUKET FRA SØKNADSÅRET 2017 
 

Hvordan søke om produksjons- og avløsertilskudd i 2017?  

I 2017 skal du søke om produksjons- og avløsertilskudd både i gammelt 

og nytt søknadsskjema. Til sammen skal du registrere opplysninger 

opptil tre ganger: 

 

Innen 20. januar 2017 søker du om produksjons- og avløsertilskudd i det vanlige søknadsskjemaet, 

på samme måte som tidligere. Sentral utbetaling av tilskuddene skjer i juni 2017. 
 

Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15. 

mai (søknadsfrist). Her søkes det om tilskudd til husdyr (økologisk og konvensjonelt). Det 

registreres dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd for 2017 og dyr som gir grunnlag for 

tilskudd for grovfôrareal. 

 

Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og 

15. oktober (søknadsfrist). Her søkes det om areal- og kulturlandskapstilskudd (økologisk og 

konvensjonelt), husdyrtilskudd (økologisk og konvensjonelt), avløsertilskudd for 2017, tilskudd 

til dyr på beite og dyr på utmarksbeite. Enkelte opplysninger er mulig å etterregistrere til 10. 

januar 2018, se neste avsnitt. 

Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet, skjer i 

februar 2018. 

 
Frist for etterregistrering 

Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar, 

det gjelder: 

 

 Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember. 

 Dyr på beite som er tatt ned fra utmarksbeite senere enn 15. oktober. 

 Livdyr av gris, kylling og kalkun som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telledato og søknadsfrister 2018 

Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet. 

 

Søknadsfristene er 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober. 

Når du skal søke om tilskudd, avhenger av hva du søker tilskudd for. Utbetaling skjer i februar 

året etter søknadsfristene. 

 

Ny regel om sent levert søknad gjeldende fra 2017 

Søknadsfristene blir absolutte. Foretak som leverer søknaden innen fristen, vil kunne endre 

opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk. Det vil ikke lenger være mulig å levere 

søknaden etter fristen med et trekk på 1 000 kroner per dag. 
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SPESIELLE MILJØTILTAK  I  LANDBRUKET- SMIL- 2017  
Neste søknadsfrist for SMIL i Eidsvoll, er 21.april 2017 (etter påske). Kommunal forvaltning, 

landbruk og geodata, prioriterer omsøkte tiltak i ordningen spesielle miljøtiltak i jordbruket 

etter en strategiplan for miljøtiltak for Eidsvoll kommune. I gjeldende plan  har tiltak som 

virker forebyggende mot erosjon og avrenning fått 1 prioritet. Det vil si hydrotekniske tiltak 

som for eksempel; Sikring av utløp og planeringskanter, reparasjon av kummer som er 

ødelagte eller gjenfylling og stabilisering av erosjonsgroper. Tiltak som gjelder pleie av 

kulturlandskapet, gjenåpning av kulturbeiter og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv 

(gamle ferdselsårer og turstier) har fått 2 prioritet. Rehabilitering av verneverdige bygninger  

har 3 og laveste prioritet. Søknadsskjema kan lastes ned fra landbruksdirektoratets 

hjemmeside (gå til «forsiden» og «skjema»). Det kan også fås ved henvendelse til 

landbrukskontoret. 

  

BEDRIFTSRETTEDE VIRKEMIDLER I LANDBRUKET (TIDL. BU-MIDLER) 
De bedriftsrettede virkemidlene i landbruket kan omsøkes til investeringer i tradisjonelt jord- og 

hagebruk og til tilleggsnæringer, nå kalt «bygdenæringer». Midlene, dvs. tilskudd og rentebærende lån, 

er knappe og blir strengt prioritert. Gjeldende prioritering kan du finne her: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/oslo-akershus-og-ostfold/ 

For midler til bygdenæringer er det ingen søknadsfrist, mens søknadsfristen er satt til 1. februar for 

midler til tradisjonelt jord- og hagebruk. Det skal søkes elektronisk via Innovasjon Norges nettsider, og 

alle søknadene går først til kommunen. Skal vi rekke å behandle søknadene innen 1. februar, betyr det 

at søknaden må sendes kommunen seinest innen jul. Godt planlagte prosjekter, og gjennomarbeidede, 

fullstendige søknader er å foretrekke! 

 

GJØDSELPLANER-2017- LANDBRUKSAVDELINGEN KAN UTARBEIDE PLANER 
Landbruksavdelingen utarbeider fremdeles gjødselplaner. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende 

opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte: 

a) Jordbruksareal i dekar 

b) Jordart og jordanalyser (ikke eldre enn 8 år) for pH, fosfor, kalium og moldinnhold 

c) Fôrgrøde 

d) Årets vekst 

e) Forventa avlingsnivå pr. dekar 

f) Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar 

g) Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel 

1. Type 

2. Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt. 

h) Mineralgjødsel 

1. Type 

2. Mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt. 

 

De som har fått utarbeidet gjødselplaner tidligere hos oss, får etter avtale tilsendt et skiftenoteringsskjema før 

hver vekstsesong. På dette skjemaet noteres for hvert skifte;  årets avling, planlagt vekst, planlagt bruk av 

eventuelt husdyrgjødsel eller annen organisk gjødsel samt endringer som er gjort i forhold til årets 

gjødselplan. Skjemaet returneres til landbruksavdelingen. Det kan gjøres pr e-post dersom man ønsker det. 

Ferdig utarbeidet gjødselplan kan vi også sende pr e-post.  OBS ! Det er et vilkår for å  motta 

produksjonstilskudd til dyrka areal å ha oppdatert gjødselplan.  

UTBETALING FRA SKOGFOND- BRUK SKJEMA- FRISTER 
Landbrukskontoret minner om at det ved anmodning om utbetaling fra skogfond, i tillegg til utfylt faktura, 

skal vedlegges skjema for utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur (LDIR-909). Dette skjemaet kan 

lastes ned fra landbruksdirektoratets hjemmeside (gå til forsiden og «skjema»), eller fås ved henvendelse til 

landbrukskontoret. Landbrukskontoret kan være behjelpelig med utfylling av skjemaet. 

Fakturaer som skal dekkes med skogfond inneværende år, må sendes landbrukskontoret snarest og innen 

5. desember. 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år ! 
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