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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 15. MARS
Vi minner om neste søknadsfrist om produksjonstilskudd, som er den 15. mars. Det søkes elektronisk via
altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-ijordbruket/
Denne søknadsomgangen kan det søkes om:
•
•
•
•
•

Tilskudd til husdyr
Driftstilskudd til melkeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Det er antall husdyr pr 1. mars som skal registreres. Dette
antallet danner grunnlag for beregning av alle ovennevnte
tilskudd for 2021 i tillegg til avløsertilskudd for 2021 og
grunnlag for grovfòrtilskudd 2021. Ved neste søknad den 15.
oktober (med telledato 1. oktober), registreres antall dyr igjen,
slik at antallet ved de to telledatoene danner grunnlaget for
beregningen av ovennevnte tilskudd for hele året.
Beregningsmåten for tilskuddene framkommer for øvrig i
utbetalingsbrevet for produksjons- og avløsertilskudd, som blir
sendt ut den 17. februar 2021 (gjelder produksjonstilskudd for
2020). Unntaket fra beregningsmåten nevnt foran, er antall sau (søyer og værer) over ett år, som kun har 1.
mars som telledato og antall leverte slaktegriser, som har som grunnlag dyr levert i løpet av kalenderåret etter
antall innmeldte dyr til leveranseregisteret for slakt.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET-SMIL2021
Søknadsfrist for søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i
jordbruket for 2021 er 15. april. Tildelingen til kommunene fra
Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere fylkesmannen i Oslo
og Viken) er foretatt og Eidsvoll er tildelt 739 000 kr ved
hovedtildelingen av tilskudd. Dette er omtrent samme
bevilgning som i 2020. Det betyr at det må prioriteres mellom
søknadene også i 2021. Etter kommunens strategiplan for
miljøtiltak i landbruket 2019-2022, gjelder følgende
hovedprioritering og maksimale tilskuddssatser mellom de ulike
SMIL-tiltakene:

Type tiltak

Prioritet 1-3

Maksimal
tilskuddssats %

Kommentar

Hydrotekniske tiltak

1

50

Gjelder utbedring av hydrotekniske anlegg,
reparasjon av kummer, oppgradering av utløp,
sikring av rasgroper, anleggelse av nye kummer,
mm.

Gjenåpning av gammel
beitemark

2

50

Gjelder rydding og inngjerding av tidligere
beitemark som har grodd igjen. Kan gjelde arealer
som tidligere er tilplantet med skog og som nå skal
ryddes for skog og tilsås med beitegras for å
gjenopprette innmarksbeiter.

Gjerding mot utmark

2

50

Gjelder gjerding mot utmark som er organisert av
flere grunneiere sammen, for eksempel i beitelag
eller sameier. En eller flere av grunneierne skal
drive landbrukseiendom og søke
produksjonstilskudd for produksjonen på
eiendommen (kan også gis tilskudd, dersom
landbrukseiendommen er utleid til et foretak som
søker produksjonstilskudd for produksjonen på
landbrukseiendommen)

Rehabilitering av freda eller
verneverdig bygninger

3

35

Tilskudd kan gis for ytre vedlikehold og bærende
konstruksjoner for bygninger som skal benyttes
aktivt i drifta på landbrukseiendommen, og er
omtalt som verneverdig i gjeldende
kommunedelplan for kulturminner, eller fredet ved
lov og/ eller forskrift.

Søknad om SMIL sendes elektronisk via Altinn. Vedlegg som skal følge søknaden kan legges ved elektronisk.
Dersom det er problemer med å få levert søknaden elektronisk, kan søknaden leveres på papir (etter først å ha
kontaktet landbrukskontoret). Følgende vedlegg kan være aktuelle ved søknad om SMIL-midler (obligatoriske
er merket med stjerne):
✓
✓
✓
✓

Kart som viser tiltakets omfang, kan for eksempel være utsnitt fra gårdskart på nett *
Kostnadsoverslag/ prisoverslag fra entrepenør, inkludert egeninnsats *
Foto av aktuelle areal eller objekt i dagens tilstand
Eldre flyfoto som viser det aktuelle arealet (gjelder særlig ved gjenåpning av beite)

Lista er ikke uttømmende, andre vedlegg kan være aktuelle.

KORONASITUASJONEN
Koronasmitten er fremdeles såpass høy at Eidsvoll kommune har forlenget de lokale smittevernreglene til å
gjelde foreløpig ut februar. Det betyr at rådhuset er stengt for besøkende, og avtaler og møter skal skje
digitalt. Det skal også benyttes hjemmekontor der dette er mulig. Det vil derfor variere hvem som er tilstede
på landbrukskontoret, men ringer du kontortelefonen til en av oss, blir du satt over til enten kontoret på
rådhuset, eller til våre mobiler. Ellers sender du henvendelser på e-post. Vi minner om våre telefonnummer
og e-post:
Dag E Opsahl, 66 10 70 93, dag.opsahl@eidsvoll.kommune.no
Petter Haugen, 66 10 70 92, petter.haugen@eidsvoll.kommune.no
Lars Jørgen Johnsrud, 66 10 70 95, lars.johnsrud@eidsvoll.kommune.no

