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UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD
ETTER SØKNAD 20. AUGUST 2014
Utbetaling av produksjonstilskudd etter søknad 20. august
2014 blir foretatt onsdag 4. februar 2015. Pengene skal være på
konto samme dag eller dagen etter utbetalingsdatoen . Ved
denne utbetalingen utbetales følgende tilskudd:







Tilskudd til husdyr
Areal- og kulturlandskapstilskudd
Driftstilskudd til mjølkeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon
Tilskudd til økologisk landbruk (omleggingstilskudd,
arealtilskudd og husdyrtilskudd)
Beitetilskudd (tilskudd til dyr på beite og dyr på utmarksbeite)

Vi gjør oppmerksom på at grunnfradraget etter siste jordbruksoppgjør er endret fra 3000 kr til 6000 kr
pr søker (foretak).
For de som har søkt elektronisk, vil tilskuddsbrevet være tilgjengelig på AltInn samme dag som
utbetalingen foretas. Til øvrige søkere vil tilskuddsbrevene sendes pr post noen dager etter
utbetalingen. Dersom det oppdages feil i utbetalingene, skal disse meldes kommunen innen 3- tre- uker
etter at tilskuddsbrevet er mottatt.

NYTT OM DOKUMENTASJON AV AVLØSERUTGIFTER I 2015
Fra 1. januar 2015 kan avløsertilskudd også brukes til å dekke utgifter til kjøp av avløsertjenester
fra andre foretak. Utgiftene må kunne dokumenteres med faktura og bankbilag. Dokumentasjonskravet
er generelt og gjelder alle typer foretak som søker om avløsertilskudd fra og med søknadomgangen 20.
januar 2016.
A-ordningen innføres fra 1. januar 2015. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave,
årsoppgave for arbeidsgiveravgift m.v. A-meldingen skal sendes elektronisk en gang i måneden.
Inntektsåret 2014 var dermed siste året det skulle leveres lønns- og trekkoppgave. Næringsdrivende
med sporadiske lønnsutbetalinger har ikke anledning til å "samle" opp og innberette alt på siste
termin. Les mer på http://www.altinn.no eller http://www.skatteetaten.no
Foretak som avslutter husdyrproduksjonen i løpet av 2015, kan søke avløsertilskudd i januar 2016
utfra tilskuddsgrunnlaget ved søknaden i januar 2015. Dette forutsetter at foretaket har hatt utgifter til
avløsing i 2015.

UTBETALING AV TILSKUDD TIL REGIONALE MILJØTILTAK-RMPETTER SØKNAD 20. OKTOBER 2014
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen, melder at utbetaling
av tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) etter planen vil foretas i uke 8, 1620. februar 2015. Tilskuddet er beregnet på bakgrunn av søknadene den 20.
oktober 2014 med kommunens godkjenning. Dette innebærer at godkjent areal
kan avvike fra omsøkt areal etter kommunens klassifisering

av areal, arealmålinger og kontroll mot omsøkte arealer i søknad om produksjonstilskudd. Eksempel:
Dersom det søkes om mer areal i stubb enn de arealene som er omsøkt som korn-, gjenlegg i korn, frø-,
olje- eller grønnfòrvekster (raigras, raps, formargkål eller lignende), vil arealet i RMP avkortes i
henhold til søknad om produksjonstilskudd.
Tilskuddsbrevet for RMP vil være tilgjengelig i AltInn samme dag som utbetalingen foretas, for de
som har søkt RMP elektronisk. Øvrige søkere vil få tilskuddsbrevet i posten. Kopi av tilskuddsbrevet
kan også fås ved henvendelse til landbruksavdelingen, enten på e-post eller vanlig post. Det gjelder
alle søkere av RMP. Satsene for RMP-2014 økes med ca 30 % i forhold til de foreløpige satsene.
Dette på bakgrunn av omsøkte tiltak totalt i ordningen i 2014.
Vi oppfordrer dere til å sjekke tilskuddsbrevet opp mot søknaden. Meld fra til landbruksavdelingen,
hvis dere mener det er feil i utbetalingen. Eventuelle feil meldes innen 3-tre- uker etter at
tilskuddsbrevet er mottatt eller er tilgjengelig for søker ( dvs. 3 uker etter utbetalingsdatoen for de som
har søkt elektronisk).

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE
MILJØTILTAK I JORDBRUKET-SMIL2015- SØKNADSFRIST 15.APRIL
Neste søknadsomgang for tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket (SMIL) er 15. april 2015.
Tilskuddssatser og prioriteringer blir som i fjor. Vi har
enda ikke fått bevilgningen fra fylkesmannen for 2015,
men det blir betydelig redusert bevilgning. Følgende tiltak
og tilskuddssatser gjelder for 2015 i Eidsvoll.
Tilskuddsbeløpene beregnes på bakgrunn av godkjent
kostnadsoverslag.

Tiltak
Hydrotekniske tiltak

Maksimal tilskuddssats %
50

Gjenåpning av gamle beiter

50

Tilrettelegging for friluftsliv
og rekreasjon

70

Gammelt beite, delvis gjengrodd.
Arkivfoto.

Merknad
Reparasjon av kummer, utløp,
stabilisering av planeringskanter,ras.
Permanent inngjerding, rydding
( motorsag/ ryddesag)
Rydding og merking av ferdselsåre
som går gjennom jordbrukslandskapet
og som nyttes av almennheten til fri
ferdsel.

Til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket skal det vedlegges: 1. Kart med avmerket
omsøkte tiltak, 2. Kostnadsoverslag inkludert egeninnsats, 3. Foto/ flyfoto av omsøkte objekt før
tiltaket gjennomføres og 4. eventuelt andre opplysninger om omsøkte prosjekt som kan være relevante.
Punkt 1 og 2 må legges ved alle søknader, mens punkt 3 og 4 vurderes etter type tiltak som omsøkes.

LANDBRUKSKONTORET ER STENGT 5 OG 6 FEBRUAR
På grunn av internt seminar er landbruk & geodata, landbrukskontoret,
stengt torsdag 5. og fredag 6. februar. Vi beklager de ulemper det kan
medføre for dere som ønsker kontakt med oss. Vi åpner igjen mandag 9.
februar som vanlig.

