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PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET- UTBETALING ETTER
SØKNAD 20. AUGUST 2013
Planlagt utbetaling av produksjonstilskudd
etter søknad 20. august 2013 er onsdag 5.
februar. Ved denne utbetalingen utbetales
det følgende tilskudd:










Areal- og kulturlandskapstilskudd
Husdyrtilskudd
Driftstilskudd til mjølkeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert
kjøttfèproduksjon
Omleggingstilskudd til økologisk landbruk
Arealtilskudd til økologisk landbruk
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
Tilskudd til dyr på beite (beitetilskudd)
Tilskudd til dyr på utmarksbeite (utmarksbeitetilskudd)

Grunnfradrag for alle foretak som søker produksjonstilskudd er 3000 kr pr foretak, jfr gjeldende
jordbruksavtale. Vi gjør oppmerksom på at det kan motregnes for krav fra offentlig myndighet som;
skyldig skatt og mva, tvangsmulkt for brudd på dyrevelferdsloven, husdyrkonsesjonsloven eller
forurensingsloven, ubetalt vann- og avløpsgebyr, eiendomsskatt, feieavgift eller avfallsgebyr mv.
Tilskuddet utbetales til kontonummer oppgitt på søknaden ved søknaden 20. august. Dersom det er
endret kontonummer fra søknadstidspunktet fram til utbetalingsdatoen, må denne endringen være
meldt kommunen i god tid innen utbetalingsdatoen, eller søker kan ha endret kontonummeret sjøl via
den elektroniske søknaden i AltInn. Ellers vil utbetalingen foretas til den gamle kontoen, med mulig
forsinkelse av utbetalingen som resultat.
Utbetalingen av produksjonstilskudd er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Klagefristen er 3- treuker fra melding om utbetaling er mottatt av søker. Skriftlig klage stiles til fylkesmannen, men sendes
om kommunen.

SKAL DU STARTE NY VIRKSOMHET
INNEN BYGDENÆRINGER ?
Trenger du hjelp til å starte egen virksomhet innen
bygdenæringer og usikker på hvordan du går frem?
Da kan Etablerertjenesten i Oslo og Akershus være til
hjelp. Etablerertjenesten i Oslo og Akershus kan tilby
kurs og veiledning for etablering av ny
næringsvirksomhet, også innen bygdenæringer som
naturbasert reiseliv, Inn på tunet, lokal mat eller

annen landbruksbasert næringsvirksomhet.
Etablerertjenesten er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og fylkeskommunen og hjelper gründere
i tidlig fase av etableringen. De tilbyr gratis etablererkurs og gratis veiledning. Her får du hjelp til å
lage en forretningsplan, lære om markedsføring, markedsundersøkelse, regnskap og prisstrategi. Du
kan også delta på samlinger sammen med andre gründere i samme situasjon.
Etablerertjenesten hjelper også gründere med søknader til Innovasjon Norge.
Etablerertjenesten i Oslo og Akershus er organisert på ulikt vis. Du finne mer informasjon om
tjenesten på http://www.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Dette-hjelper-videg-med/Etablererveiledningen/

GRUNNLOVSJUBILEET ER I GANG ! RYDD OPP PÅ EIENDOMMEN
Vi skriver 2014, og dermed er 200 års markeringen av Norges Grunnlov i
gang. Første store arrangement er 16. februar ved Eidsvollbygningen med
direktesending på NRK. Deretter følger mange små og store arrangementer
fram mot høydepunktet 17. mai. Vi oppfordrer til å rydde opp på eiendommen
fram mot våren og det store høydepunktet, slik at Grunnlovsbygda framstår på
beste måte.
Interessert i å være Grunnlovsvert ?
Ta kontakt med koordinator for grunnlovsjubileet, Anne Dorthe Sunde, tlf 91695148.
anne.dorthe.sunde@eidsvoll.kommune.no
Sjekk hjemmesiden til Eidsvoll 1814 for mer informasjon om jubileumsarrangementene utover året:
http://www.eidsvoll1814.no/default.aspx?aid=9060951

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET- SMIL OG
TILSKUDD TIL GRØFTING 2014
Søknadsfristen for tilskudd til spesielle
miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 15 april.
Det kan omsøkes følgende tiltak;
-Hydrotekniske tiltak (Utbedring av utløp,
reparasjon av kummer, utbedring av
erosjonsskader),
-Gjenåpning av gamle kulturbeiter
(inngjerding og rydding)
Romerikslandskap
-Rehabilitering av freda eller verneverdige
bygninger (utvending vedlikehold som; tak,
grunnmur, bærende konstruksjoner)
-Tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv ( rydding og/ eller merking av turstier i jordbrukets
kulturlandskap.
-Kulturminner (rydding rundt og/ eller merking av freda eller verneverdige/ nyere kulturminner, tiltak
for å gjøre kulturminner mer tilgjengelige for almennheten).
Vi har enda ikke fått innvilget SMIL-midler for 2014 fra fylkesmannen. Våre prioriteringer mellom
tiltak er som tidligere: Hydrotekniske tiltak har 1 prioritet, gjenåpning av kulturbeiter 2 prioritet,
tilretteleggingstiltak har 2 prioritet, freda og verneverdige bygninger har 3 prioritet. Det vil også kunne
bli prioritert mellom tiltak innen samme tiltaksgruppe.
Ordningen med tilskudd til drenering videreføres i 2014. Satsene blir som i 2013: 1000 kr pr dekar
systematisk drenering, 15 kr pr m usystematisk drenering med en begrensning oppad til 1000 kr pr
dekar berørt areal. Søknadsskjema fås ved henvendelse til landbruksavdelingen eller kan lastes ned via
hjemmesida til Eidsvoll kommune under «for privatperson-skjemaer A-Å»
Søknadsfristen er innen 31/12-2014. Søknadene behandles fortløpende. «Førstemann til mølla» osv.

