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UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD TIL 

FERIE OG FRITID ETTER  SØKNAD 20 JANUAR 2015 
Utbetaling av produksjonstilskudd og avløsertilskudd  

(sluttutbetaling for 2014) etter søknad 20. januar 2015 foretas 

onsdag 3. juni. Pengene skal normalt være på konto etter 1-2 

dager. Utbetalingsbrevet er tilgjengelig i AtInn samme dag 

som utbetalingen foretas. Det gjelder de søkerne som har søkt 

elektronisk. For de som har søkt på papir, kommer 

utbetalingsbrevet i posten noen dager etter at utbetalingen er 

foretatt. Denne utbetalingen omfatter følgende ordninger innen 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd: 

 

 Husdyrtilskudd, konsvensjonelt og økologisk 

 

 Tilskudd til lammeslakt levert i 2014 i klasse O eller bedre 

 

 Driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon (ammeku) 

 

 Driftstilskudd for mjølk 

 

 Avløsertilskudd til ferie og fritid for 2014 

 

Det er viktig å sjekke utbetalingsbilaget opp mot søknaden levert i januar, slik at beregnet tilskudd 

stemmer med omsøkt tilskudd, bla. når  gjelder antall dyr pr telledato og leverte  slaktegris og 

lammeslakt levert i 2014. Enkelte vil få melding om at det er forhold ved søknaden som må 

undersøkes nærmere før utbetalingen kan foretas. Dette kan innebære manuell utbetaling av tilskudd, 

hvilket forsinker utbetalingen med 2-3 uker. Klage på utbetaling av tilskudd er innen 3-tre- uker etter 

at melding om vedtak er mottatt. For de som søker elektronisk blir dette som hovedregel tre uker etter 

utbetalingen er foretatt, jfr. tilgang i AltInn. Evt. klage sendes om kommunen, men stiles til 

fylkesmannen. Kommunen kan enten ta klagen til følge og endre vedtaket (utbetalingen) eller 

opprettholde vedtaket (utbetalingen). Da sendes klagen til endelig avgjørelse hos fylkesmannen. 

 

HOLD JORDBRUKSLANDSKAPET REINT FOR 

LANDBRUKSPLAST! 
Jordbruket er storforbruker av plast, særlig i form av rundballeplast og 

plastfolie. Dette gir jordbruket et særlig ansvar for å ta vare på plastavfall 

og få det gjenvunnet. Plast som ligger og slenger blåser gjerne utover og 

forurenser natur og kulturlandskap. Dette er sløsing med ressurser og det er 

stygt og gir et dårlig inntrykk av jordbruket. Vår oppfordring er derfor:   

La det ikke se ut som en søppelhaug rundt deg! La det bli en vane å 

lagre plasten på sikkert vis og bringe den til gjenvinning med jevne 

mellomrom.  
 

 

Landbruksplast kan leveres GRATIS hos Ragn Sells på Hovinmoen i 

Ullensaker og på Esvall fyllplass i Nes. 
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BRUK VETT OG FØLG REGELVERKET VED 

LAGRING AV «TØRR» HUSDYRGJØDSEL!  
Lagring av «tørr» husdyrgjødsel, for eksempel hestemøkk og ulike typer 

talle er blitt et økende «problem» i de seinere år. Lagringen skjer som 

oftest rett på bakken og i noen tilfeller svært nær naboene. Slik møkk er 

gjerne yngleplass for fluer, den avgir som oftest noe lukt og kan avgi 

næringsstoffer til vassdrag.  

I følge gjeldende forskrift kan husdyrgjødsel med over 25 % tørrstoff 

lagres rett på bakken, men da på en plass som er skjermet for avrenning 

av overflatevann.  I tillegg må en tilstrebe å legge lagerplassen så langt 

unna naboene som mulig. Sist, men ikke minst, og her syndes det mye: Møkka skal IKKE lagres i all 

evighet. Den skal spres på dyrka mark som gjødsel, fortrinnsvis hver vår. Den som ikke har 

tilstrekkelig areal selv må skaffe seg en spredeavtale med en nabo! 

 

 

NYTT FRA JORDBRUKSOPPGJØRET 2015/2016 

Det ble enighet mellom staten og Norges bondelag 15. mai. Småbrukarlaget brøt forhandlingene. 

Rammen er på 400 millioner kroner. I avtalen for 2015/2016 ble det enighet om enkelte vesentlige 

endringer bla i produksjonstilskuddsordningen. Flere av disse endringene vil ikke gjøres gjeldende før 

i søknadsåret 2017, men vi finner grunn til å nevne dem allerede nå, fordi endringene er såpass viktige. 

Det siteres fra sluttprotokollen i jordbruksforhandlingene: 

 

«Partene er enige om: 

 

mtidig 

som det også vil kunne oppnås forvaltningsmessige forenklinger 

 

 

 

 

 

dsomgangen 2017. Digital kartløsning 

og eventuell samordning av søknadsprosessen med RMP settes i drift fra 

søknadsomgangen 2018 

 

- og matdepartementet inviterer jordbrukets organisasjoner til møte for å 

diskutere videre utforming av forvaltningssystemet.» 

 

Når søknadsfristen vil bli for produksjonstilskudd fra 2017, er ikke fastsatt, men mye tyder på at man 

ønsker å holde fast på dagens frist den 20. august. 

 

Det ble ikke foretatt vesentlige endringer i satsene for produksjonstilskudd i forhandlingene. Det 

gjelder også satsene for avløsertilskudd til ferie og fritid. Satsene for 2015 blir som for 2014. 

 

 

AUTORISASJON FOR PLANTEVERN- FORNYINGSKURS 
 

 

Vi ønsker alle en god vekstsesong 
 

Sprøytekurs, fornyingskurs, arrangeres på HMS-senteret på Dal (Folkeparken 13 A, 2072 Dal, bygningen ved 

Coop Marked). Tid: Mandag 8. juni og torsdag 11. juni, kl 18 -22 begge dager. 2 kursdag er det eksamen. Kurset 

koster 1355 kr inkludert lærebøker, eksamen og servering. Det er fortsatt ledige plasser. Påmelding til 

landbrukskontoret: tlf 66107095, 66107092 eller 66107093, e-post: lars.johnsrud@eidsvoll.kommune.no 

Påmelding innen 5/6-2015 kl 12.00. De som allerede har meldt sin interesse, står på liste her på 

landbrukskontoret, og er påmeldt. 
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