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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD I
JORDBRUKET 15. MARS MED
TELLEDATO 1. MARS
Neste søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mars med
telledato 1. mars ( søknad om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket 2018- del 1). Denne
søknadsomgangen gjelder kun foretak med
husdyrproduksjon. Dyretallet pr. 1. mars gir grunnlag for
avløsertilskuddet for 2018 og tilskudd til grovfòrareal. Neste
søknadsomgang er 15. oktober med telledato 1. oktober.
Dyretallet da gir det resterende beregningsgrunnlaget for
produksjonstilskuddet 2018 samt avløsertilskuddet til ferie og fritid for 2018.
For foretak med sau eller ammegeit, er det kun dyretallet pr 1. mars av voksne sauer og/ eller ammegeiter
over ett år, som gir grunnlag for ovennevnte tilskudd. For foretak med slaktegrisproduksjon, er det antall
leverte dyr etter leveranseregisteret for slakt gjennom kalenderåret, som er grunnlag for
produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Produksjonstilskuddssøknaden kontrolleres mot
leveranseregisteret før tilskuddet beregnes.
For øvrige dyreslag vil dyretallet 1. mars og 1. oktober gi tilskuddsgrunnlaget.

NB ! Absolutt søknadsfrist.
I 2017 ble søknadsfristen praktisert fleksibelt, slik at det var mulig å levere søknaden inntil 14 dager etter
fristen. DETTE ER IKKE LENGER MULIG. SØKNADEN MÅ INNLEVERES INNEN FRISTEN 15.
MARS, ELLERS BLIR DEN AVVIST. Konsekvensen kan bli at det ikke beregnes tilskudd for en
omsøkt dyregruppe eller at beregningsgrunnlaget for avløsertilskudd eller tilskudd til grovfòr reduseres.
Eller det blir ikke beregnet produksjonstilskudd med ingen utbetaling som konsekvens.
Opplysninger som er gitt i søknader som er levert innen fristen, kan korrigeres innen den 29.03.2018.
Det er mulig å søke dispensasjon fra søknadsfristen i særlige tilfeller, som for eksempel alvorlig sjukdom
eller død hos innehaver av et foretak som søker produksjonstilskudd.

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET- SMIL -2018
Søknadsfristen for SMIL er 16. april 2018.
Vi har nå fått bevilgningen fra fylkesmannen.
Totalt er SMIL-potten på 1 012 176 kr i 2018 i
Eidsvoll. Av disse midlene er 309 742 kr
øremerket hydrotekniske tiltak. De øvrige
midlene tildeles etter prioriteringen i den
kommunale miljøtiltaksstrategien.

Det kan søkes om tilskudd til hydrotekniske tiltak som: sikring av utløp etter ras, sikring av rasgroper,
reparasjon av kummer eller reparasjon av hovedgrøfter. Hydrotekniske tiltak skal virke forebyggende mot
erosjon. Andre tiltak det kan søkes om tilskudd til er:
Kulturlandskapstiltak som; gjenåpning av gamle kulturbeiter ved rydding og inngjerding, tilrettelegging
av turstier ved rydding av ferdselsårer gjennom jordbrukslandskapet, eller rydding ved gamle
kulturminner og kulturmiljøer, rehabilitering av verneverdige bygninger i landbruket. Tiltak i
kulturlandskapet som fremmer allmenn rekreasjon og friluftsliv, vil bli prioritert, særlig der tiltakene
inkluderer kulturminner (gjøre kulturminner mer tilgjengelige og synlige for almennheten).

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING 2018
Det er for 2018 bevilget 1 416 784 kr til tilskudd til drenering av
jordbruksjord i Eidsvoll fra fylkesmannen, dette tilsvarer tilskudd
til systematisk drenering av ca 700 daa. Dreneringstiltak kan være
systematisk drenering eller usystematisk drenering. Arealene det
søkes dreneringstilskudd for, skal være tidligere drenert og/ eller
planert. Til søknaden om tilskudd til drenering skal det vedlegges
kart som viser planlagt drenering med hovedgrøfter, sidegrøfter og
utløp. Det skal vedlegges miljøerklæring, dvs. skjema for
avklaring i forhold til eventuelle miljømessige konsekvenser av
dreneringa.
Tilskuddssatsene i 2018 er som i siste halvår av 2017, dvs.
2000 kr pr daa ved systematisk drenering eller 30 kr pr m grøft
ved usystematisk drenering.
Søknadene behandles fortløpende, men siste frist for 2018 er
1. november. Søknadsskjema med miljøerklæring kan lastes ned
fra skjemasiden på landbruksdirektoratets hjemmeside, eller ved å
kontakte landbruksavdelingen. Vi vet at behovet for dreneringstiltak i Eidsvoll fremdeles er betydelige.

UTBETALING AV PRODUKSJONTILSKUDD ETTER SØKNAD I 2017
Utbetalingen av produksjonstilskudd og avløsertilskudd (for 2017) etter søknader den 15.05. 2017 og den
15.10.2017, er planlagt onsdag den 21. februar 2018. Det vil altså bare være èn samlet utbetaling av
produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Utbetalingsbrevet skal være tilgjengelig i AltInn samme dato.
Sjekk utbetalingsbrevet i forhold til det du har søkt om. Ved helt åpenbare feil, meldes de til
landbruksavdelingen, som kan korrigere beregningen. Landbruksdirektoratet kan utbetale
produksjonstilskudd manuelt etter anvisning fra kommunen.
Det er 3- tre- ukers klagefrist på utbetalingen. Satsene for produksjonstilskudd og avløsertilskuddet er
fastsatt i henhold til den gjeldende jordbruksavtalen, og kan ikke påklages.
Når det gjelder tilskudd til sau på utmarksbeite, er måten å beregne dette tilskuddet på, endret fra og med
søknadsåret 2017. Beregningen er nå slik at antall sluppede dyr (sau og lam) teller 70 % ved beregningen
av tilskudd, mens antall sankede dyr (sau og lam) teller 30 %.
Eksempel: sluppet: 100 dyr, sanket: 96 dyr. Tilskuddsberettiget antall blir da: 99 dyr (100 x 0,7+ 96 x
0,3). Dette gjelder bare for beregningen utmarksbeitetilskudd for sau, tilskudd til øvrige beitedyreslag på
utmarksbeite beregnes som før.

PLANTEVERNKURS VÅREN 2018
I 2018 er det i hovedsak nettbaserte kurs i fornyelse av plantevernbevis
(autorisasjonsordningen) som gjelder. For mer informasjon om dette, følg eller
kopier denne lenka:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/bruk_av_planteve
rnmidler/nettbasert_kurs_for_fornying_av_plantevernmiddelautorisasjon.17253
Førstegangskurs i plantevern og noen få fornyingskurs, avholdes som vanlig
klasseromsundervisning. Hvam videregående skole på Hvam har mer informasjon
om tid og sted for både førstegangs- og fornyingskurs, tlf. 63912100,
post@hvam.vgs.no

