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UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD 

ETTER SØKNAD 20. AUGUST 2015 
Utbetalingen av produksjonstilskudd etter søknad 20. august 2015, 

ble foretatt onsdag den 3. februar. Ved denne utbetalingen ble 

følgende tilskudd utbetalt: 

 

 Areal- og kulturlandskapstilskudd (AK) 

 

 Tilskudd til økologisk landbruk (husdyr og areal) 

 

 Husdyrtilskudd 

 

 Driftstilskudd  til mjølk-og kjøttfè (ammeku)produksjon 

 

 Tilskudd til dyr på beite og tilskudd til dyr på utmarksbeite 

 

 Tilskudd til honningproduksjon (bikuber i produksjon) 

 

Tilskuddet ble utbetalt til det kontonummeret som ble registrert på søknaden ved søknadstidspunktet, 

med mindre søker har sendt melding om endring av kontonummer i tiden mellom søknadstidspunktet 

og utbetalingsdatoen.  

 

Noen kan oppleve å ikke få tilskuddet utbetalt ved den sentrale, maskinelle utbetalingen. Dette kan 

skyldes ulike avvik mellom opplysningene i søknaden og de  ulike registrene, som søknaden 

kontrolleres opp mot. Feil oppgitt gards- og bruksnummer på en eiendom søker disponerer 

jordbruksarealet på, kan være en årsak til at søknaden stoppes for sentral utbetaling. Noe som kan 

forekomme, er at en sammeføyning av flere gards- og bruksnummer for en eiendom i 

eiendomsregisteret sentralt (matrikkelen), medfører at et omsøkt gards- og bruksnummer ikke lenger 

finnes i landbruksregisteret. Slike sammenføyninger kan ha skjedd etter at det er mulig for kommunen 

og/ eller fylkesmannen å korrigere søknaden. Et annet tilfelle er dersom det oppgis mer areal på 

eiendommen enn det som er registert i landbruksregisteret. I nevnte tilfeller må søknaden behandles 

manuelt, og en må påregne 2-3 uker seinere utbetaling enn den sentrale. Fylkesmannen utbetaler 

tilskuddet manuelt, på bakgrunn av kommunens innvilgning og beregning.  

 

Det er vanlig klagerett på utbetaling av produksjonstilskudd, 3- tre- uker etter at tilskuddsbrevet er 

mottatt (enten via Altinn eller pr post). Klagen skal stiles til fylkesmannen, men sendes om 

kommunen. Spørsmål om utbetalingen rettes til landbruksavdelingen. 

 
 NETTBASERT AUTORISASJONSKURS – PLANTEVERN  
Autorisasjonskurs for personer som skal fornye godkjenningen sin for kjøp og bruk av 

plantevernmidler kan nå (fra midten av desember 2015) gjennomføres som et nettbasert kurs. 

Informasjon om påmelding og annen relevant informasjon finnes på Mattilsynet, 

http://www.mattilsynet.no Det er i første runde utarbeidet spesialtilpasset kursmateriell innen 

fagområdene korn, fôrvekster og grøntanlegg. Kurset inkludert eksamen gjennomføres hjemme på 

egen pc/nettbrett.  
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Personer som skal ta autorisasjonskurset for første gang må delta på et vanlig kurs. Se kursoversikt på 

fylkesmannens landbruksavdeling (tlf 22003648) nettside, https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-

Akershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Autorisasjonsbevis---plantevern/ som har oversikt over 

kurstilbudene som er tilpasset denne målgruppen.  

 

YRKER SOM ER BERETTIGET AUTORISASJON 
Følgende yrker/personer er berettiget til å få autorisasjon dersom de i sitt yrke 

utfører arbeid med plantevernmidler (listen er ikke uttømmende): 

 

 Eiere og ansatte på jordbruks- og skogbruksforetak og i planteskoler og 

gartnerier 

 

 Anleggsgartnere og ansatte i anleggsgartnervirksomheter 

 

 Barn/ektefelle/samboer/kårfolk som er involvert i gårdsdrifta 

 

 Personer som håndterer beisemidler for korn, såfrø mv. 

 

 Forhandlere og ekspeditører som selger plantevernmidler 

 

 Ansatte og studenter ved forskningsinstitusjoner og laboratorier som benytter plantevernmidler 

 

 Ansatte i forsøksringer 

 

HVA MÅ DU GJØRE ETTER AT KURSET ER GJENNOMFØRT OG 

EKSAMEN ER BESTÅTT  ? 

Ved gjennomført kurs vil du få et kursbevis, for nettbaserte kurs lastes kursbeviset ned fra Altinn. Gi 

beskjed til landbruksavdelingen når  eksamen er bestått. Landbruksavdelingen registrer beviset, etter 

en vurdering om berettigelse av autorisasjon. Det vil vanligvis ta 1-2 uker fra vi  bestiller bevis, til du 

får det i posten. Det er mattilsynet som sender ut bevisene, ofte i oppsamlingsbolker med flere bevis 

samtidig. Dette for å ha en rasjonell og økonomisk utsending. 

 

NYE SKOGBRUKSPLANER I EIDSVOLL 
 
 

 

 

 

 
 

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET-SMIL-2016 
Søknadsfristen for SMIL er 15. april. Vi har ennå ikke fått bevilgningen fra fylkesmannen. Men 

signaler derfra tyder på omtrent samme tilskuddsbeløp som i fjor. Det innebærer tilsvarende 

prioritering av tiltak som i fjor. Hydrotekniske tiltak har 1. prioritet, deretter gammel kulturmark 

(gjenåpning av gamle kulturbeiter), så tilrettelegging for friluftsliv/ rekreasjon. Rehabilitering av freda- 

eller verneverdige bygninger i landbruket vil ha laveste prioritet.  

 

 

 

 

Søknaden skal inneholde: kart med inntegnet tiltak, kostnadsoverslag inkludert egeninnsats og foto av 

omsøkte tiltak (der dette er hensiktsmessig). 

Søknadsskjema kan lastes ned fra eidsvoll kommunes hjemmeside, https://www.eidsvoll.kommune.no, 

under «for privat person» og « skjemaer A- Å». Eller kan fås ved henvendelse til landbruksavdelingen. 

 

Velkommen til informasjonsmøte på Gamle Nebbenes kro onsdag 17. februar  

kl 19.00 -21.00. 

 

Bestillingsfrist for planprodukter 1. mars 2016 

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Autorisasjonsbevis---plantevern/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Autorisasjonsbevis---plantevern/
https://www.eidsvoll.kommune.no/

