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PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET- SØKNADSFRIST 15. MARS
Neste søknadsfrist for produksjonstilskudd i jordbruket er
15. mars med telledato 1. mars. Denne søknadsomgangen skal
det kun registreres antall husdyr som foretaket disponerer pr.
1. mars. Arealer og dyr på beite registreres ved søknaden den
15. oktober. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling
av bla. husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk
husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til
spesialisert kjøttfeproduksjon, avløsertilskudd og tilskudd til
små og mellomstore melkebruk. Når det gjelder sauer er det
kun antallet sauer over ett år 1. mars som danner grunnlaget
for husdyrtilskuddet og avløsertilskuddet. For eksempelvis
storfè, avlsgris og verpehøner er det antallet 1. mars og
1. oktober som utgjør tilskuddsgrunnlaget.
Utgifter til avløsing ved ferie og fritid registreres i søknaden den 15. oktober med etterregistrering fram til 10.
januar 2021.

OBS ! OBS ! NÅ ER DET ABSOLUTT SØKNADSFRIST FOR
PRODUKSJONSTILSKUDD. Søknader levert etter fristen reduseres med 1000 kr pr dag.
Dette innebærer at søknaden MÅ leveres innen den 15. mars, med mindre det er gitt dispensasjon fra
søknadsfristen. Søknader som er levert innen fristen kan endres fram til 29. mars. (Du kan levere søknaden
inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres

da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet).
Les mer om søknadsomgangen den 15. mars 2020 på landbruksdirektoratets hjemmeside:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/frister/produksjonstilskudd-i-jordbruket--60104

TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 2020
Ordningen med tilskudd til drenering av jordbruksjord videreføres i 2020. Det er
de samme grunnvilkårene og tilskuddssastene som i 2019. Eidsvoll har blitt
innvilget til sammen 500 000 kr i tilskudd til drenering fra fylkesmannen. Det
betyr at vi har et budsjett tilsvarende 250 dekar systematisk drenering i Eidsvoll i
2020.
Det vil foretas de samme vurderingene og prioriteringene av søknadene i 2020
som i 2019.
Søknadsskjema finner man på AltInn.no. Det kan søkes på papir, dersom det er
problemer med å levere elektronisk skjema. Papirskjema kan fås ved henvendelse
til landbrukskontoret.
Til søknadsskjemaet skal det vedlegges et kart som viser en skisse over
grøftesystemet , slik det er planlagt med hovedgrøfter, sidegrøfter og utløp (til
kum, åpen grøft (bekk) eller annet). Satsene er i 2020: 2000 kr pr dekar for
systematisk drenering, 30 kr pr løpemeter for usystematisk drenering,
begrenset oppad til 2000 kr pr dekar berørt areal.
Søknadsfrist: Fortløpende, men siste frist i 2020 er 1. desember.

Drenering på Ekebergsletta i Oslo
ca 1947 med teglsteinsrør.
Fotograf: ukjent. Oslo byarkiv.

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET- SMIL- 2020
Søknadsfristen for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er 15.
april. Det kan søkes om tilskudd til hydrotekniske tiltak,
kulturlandskapstiltak, tilretteleggingstiltak for friluftsliv i jordbrukets
kulturlandskap og rehabilitering av verneverdige bygninger i
landbruket (fortrinnsvis bygninger som brukes i jordbruksnæringa).
Årets bevilgning til kommunen fra fylkesmannen er på 914 800 kr.
Det betyr at bevilgningen er omtrent 230 000 kr lavere enn i 2019.
Hvilket igjen innebærer en strammere prioritering av tiltakene i
2020. Dersom det etter hovedrunden av søknader den 15. april
(innvilgning av søknader vil skje innen sommeren), er igjen ubrukte
midler, vil det bli en ekstra SMIL -søknadsrunde til høsten. Det vil i tilfelle komme nærmere informasjon om
dette.
Det blir i hovedsak samme prioriteringsrekkefølge av tiltakene som tidligere. Hydrotekniske tiltak som
forebygger erosjon har førsteprioritet, deretter gjenåpning av gamle kulturbeiter (gjelder også fellessøknader
mellom flere grunneiere om gjerding i grensa mellom innmark og utmark ) og tilretteleggingstiltak ( for
eksempel rydding av turstier gjennom jordbrukets kulturlandskap), til sist prioriteres rehabilitering av
verneverdige bygninger som benyttes i jordbruksnæringa.
Tilskuddssatsene (maksimalsatser) i 2020 i SMIL for Eidsvoll er som følger:

Type tiltak
Hydrotekniske tiltak, som
reparasjon av grøfter, kummer,
sikring av utløp,
planeringskanter etc.
Gjenåpning av beiter; til
rydding, tilsåing og inngjerding
Gjerding mot utmark (gjelder
kun fellessøknader med èn
ansvarlig søker); til gjerding og
rydding av trasè.

Tilskuddssats
50 % av godkjent
kostnadsoverslag

Tilrettelegging for rekreasjon og
friluftsliv; til rydding, merking,
skilting.
Freda eller verneverdig bygning
i næring; til utvendige tiltak.
Vinduer, tak, grunnmur,
yttervegger.

50 % av godkjent
kostnadsoverslag

50 % av godkjent
kostnadsoverslag
50 % av godkjent
kostnadsoverslag

35 % av godkjent
kostnadsoverslag

Kommentar

Det forutsettes at dette
organiseres av flere enn 3
foretak/ grunneiere, kan være
grunneierlag, beitelag,
velforeninger el. lignende.
Kan være velforening,
grunneierlag, annen forening
som er søker.
Dersom det er omsøkt andre
statlige/ private tilskudd til
rehabiliteringen, vil dette måtte
vurderes opp mot SMIL

NYTT KOMMUNENUMMER ER NÅ INNLEMMET I ALLE LANDBRUKETS
DATASYSTEMER
Som kjent ble det fra 1. januar 2020 nytt kommunenummer i Eidsvoll, 3035. Det var pga. kommune- og
regionreformen. Dette nummeret er nå innlemmet i alle de ulike dataregistrerene for tilskudd i landbruket,
leveranse av ulike landbruksprodukter (som del av produsentnummeret), gårdskart på nett (NIBIO), KSLsystemet, Nortura, Tine mfl. Dette innebærer at alle foretak som leverer landbruksprodukter fra en driftsenhet i
landbruket har nytt produsentnummer som starter med 3035. De fleste har vel fått det nye produsentnummeret.
(OBS ! Alle sifrene i produsentnummeret er nye). Dersom du ikke har fått det nye nummeret, kan
landbrukskontoret være behjelpelig med å framskaffe det, fra vår tilgang til landbruksregisteret.
Vi kan sende det på SMS, e-post eller vanlig post.

