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UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD ETTER SØKNAD 20. AUGUST
2016
Utbetalingen av produksjonstilskudd etter søknad 20. august 2016 ble foretatt
den 1. februar 2017. Samme dag skal utbetalingsbrevet blitt tilgjengelig i
AltInn. De som ikke er registrert med e-post eller mobilnummer på
produksjonstilskuddssøknaden vil få brevet i posten. Klagefristen på
utbetalingen er 3-tre- uker fra utbetalingsbrevet er mottatt av søker. Eventuell
klage stiles til fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavdelingen, men
sendes om kommunen.
Enkelte kan oppleve å ikke få utbetalt tilskudd på nevnte dato. Dette vil det
informeres om i tilskuddsbrevet. Årsaker til manglende utbetaling kan være
feil i grunnopplysningene i søknaden som for eksempel; feil kontonummer,
feil gård- og bruksnummer på eid eller leid landbrukseiendom, feil areal på omsøkte
landbrukseiendommer. På bakgrunn av de mest åpenbare feilene vil landbruksavdelingen i kommunen
foreta manuell beregning av produksjonstilskuddet. Fylkesmannen utbetaler tilskuddet på bakgrunn av
kommunens behandling. Klage er ikke nødvendig i slike saker. Manuell behandling av søknaden
medfører at tilskuddsutbetalingen forsinkes med 2-3 uker.
Dersom det skal foretas en ordinær klagebehandling av søknaden må det påregnes lenger
saksbehandlingstid, jfr. ovennevnte klagefrist.

ENDRINGER I ORDNINGEN PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET
FRA SØKNADSÅRET 2017
Første registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. mai (telledato) og 15.
mai (søknadsfrist). Her søkes det om tilskudd til husdyr (økologisk og konvensjonelt). Det
registreres dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd for 2017 og dyr som gir grunnlag for
tilskudd for grovfôrareal. Denne søknadsomgangen er kun for søkere med husdyr.
Andre registrering i det nye søknadsskjemaet gjør du i perioden mellom 1. oktober (telledato) og
15. oktober (søknadsfrist). Her søkes det om areal- og kulturlandskapstilskudd (økologisk og
konvensjonelt), husdyrtilskudd (økologisk og konvensjonelt), avløsertilskudd for 2017, tilskudd
til dyr på beite og dyr på utmarksbeite. Enkelte opplysninger er mulig å etterregistrere til 10.
januar 2018.
Sentral utbetaling av tilskuddene du har søkt om i det nye søknadsskjemaet, skjer i februar
2018.




Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar, det gjelder:
- Avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember.
- Dyr på beite som er tatt ned fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
- Livdyr av gris, kylling og kalkun som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.
- Frukt, bær, veksthusgrønnsaker, som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember, og som
man søker om distriktstilskudd for.

Ny regel om sent levert søknad gjeldende fra 1. mai 2017
Søknadsfristene blir absolutte. Det vil ikke lenger være mulig å levere søknaden etter fristen. DEN SOM

IKKE LEVERER INNEN FRISTEN FÅR IKKE TILSKUDD !!
Foretak som leverer innen fristen, vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få
trekk.

Telledato og søknadsfrister 2018
Det er to søknadsfrister og én utbetaling i det nye produksjonstilskuddssystemet.
Søknadsfristene er 15. mars, med telledato 1. mars, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.
Når du skal søke om tilskudd, avhenger av hva du søker tilskudd for. Utbetaling skjer i februar
året etter søknadsfristene.

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET- SMIL- 2017
Neste søknadsfrist for SMIL i Eidsvoll, er 21.april 2017 ( uka etter
påske). Kommunal forvaltning, landbruk og geodata, prioriterer omsøkte
tiltak i ordningen spesielle miljøtiltak i jordbruket etter en strategiplan for
miljøtiltak for Eidsvoll kommune. I gjeldende plan har tiltak som virker
forebyggende mot erosjon og avrenning fått 1 prioritet.
Det vil si hydrotekniske tiltak som for eksempel; Sikring av utløp og
planeringskanter, reparasjon av kummer som er ødelagte eller gjenfylling
og stabilisering av erosjonsgroper. Tiltak som gjelder pleie av
kulturlandskapet, gjenåpning av kulturbeiter og tilrettelegging for
rekreasjon og friluftsliv (gamle ferdselsårer til bruk som turstier) har fått
2 prioritet. Rehabilitering av verneverdige bygninger har 3 og laveste
prioritet. Søknadsskjema kan lastes ned fra landbruksdirektoratets hjemmeside (gå til «forsiden» og
«skjema»). Det kan også fås ved henvendelse til landbrukskontoret.
Bevilgning 2017
Årets SMIL-bevilgning fra fylkesmannen er på 669 458 kr, og det er omtrent som fjorårets bevilgning.
Det betyr at det må foretas streng prioritering mellom søknadene denne søknadsomgangen. Tiltak med
3 prioritet i tiltaksstrategien vil dessverre ikke kunne forvente å få innvilget noe tilskudd i år.

VARME ARBEIDER- KURS VED NLR ( norsk landbruksrådgiving) ØST
I SAMARBEID MED LANDBRUKSKONTORET I EIDSVOLL
Mange branner skyldes uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. De som
utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer,
og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.
Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom
sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og
deres ansatte som benytter sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården.
Sikkerhetskurs i varme arbeider avholdes på rådhuset i Eidsvoll mandag 6. mars 2017
kl 09.00 – 16.30. Det er plass til ca 25 deltakere på kurset. «Førstemann til mølla»
gjelder.
Påmelding til: Kari-Anne Aanerud, mobil 90 20 74 64, kari-anne-aanerud@nlr.no
Eller: landbrukskontoret i Eidsvoll v/ Anders Habberstad (tlf. 66107092):
anders.habberstad@eidsvoll.kommune.no
Kurspris:
Kr. 1800,- for medlemmer av Norsk Landbruksrådgivning Øst
Kr. 2300,- for andre
Innmelding i NLR Øst i løpet av kurset gir kursrabatt.

