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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 2023- SØKNADSFRIST 15.03 

Neste søknad om produksjonstilskudd er den 15.03. Denne søknadsomgangen gjelder kun foretak med husdyr. 

Arealer omsøkes den 15.10. Følgende tilskuddsordninger inngår i søknadsomgangen den 15.03:  

• Husdyrtilskudd ( Mjølkeku, ammeku, øvrige storfè, småfè, avlsgris, slaktegris verpehøner) 

 

• Driftstilskudd til mjølkeproduksjon 

 

• Driftstilskudd til kjøttproduksjon (kjøttfè, ammeku) 

 

• Tilskudd til økologisk landbruk 

 

Det omsøkes husdyrtilskudd 2 ganger pr år, nå den 15.03 (telledato 01.03) og den 15.10 (telledato 01.10). Det 

gjelder alle dyreslag, unntatt vinterfòra sau (sau over ett år ved telledato), som kun omsøkes den 15.03, med 

telledato den 01.03. 

Husdyrtilskudd beregnes ved å ta antall dyr pr telledato og multiplisere med halv årssats for tilskudd (gjelder 

alle dyreslag unntatt vinterfòra sau). Når det gjelder slaktegris beregnes dette tilskuddet etter antall leverte dyr i 

løpet av kalenderåret. Det er innrapporterte dyr som slakteriene rapporterer som benyttes som tilskuddsgrunnlag  

 

på slaktegris. Søker krysser av i søknaden på at dyretallet rapportert fra slakteriet til landbruksdirektoratet skal 

benyttes i beregningen. 

 

Dyretallet nå den 01.03 benyttes som grunnlag for beregning av grovfòrarealbehovet på driftsenheten samt 

avløsertilskudd for 2023. Arealbehovet gjelder dyreslag med grovfòrbasert fòring; Storfè, småfè, hest, alpakka 

og hjort. Enkelte dyreslag er ikke berettiget husdyrtilskudd, som for eksempel hest og alpakka. Hest gir likevel 

grunnlag for tilskudd til grovfòrareal. Derfor er det viktig å registrere antall dyr uansett nå den 15.03.  NB ! 

Tilskudd til bifolk (honningproduksjon) søkes det kun om den 15.10. 
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Dyretallet den 01.03 gir grunnlag for beregning av avløsertilskudd. Det gjelder da som en del av gjennomsnittet 

av antall dyr på driftsenheten eller hele grunnlaget (som for antall vinterfòra sau). Maksimalt avløsertilskudd 

for 2023 blir bestemt i årets jordbruksoppgjør. 

Avløsertilskudd omsøkes den 15.10.   

 

TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK (SMIL) 2023  

Søknadsfristen for SMIL er 17. april. Det søkes elektronisk gjennom altInn. Årets tildeling av midler er omtrent 

som i fjor, ca 900 000 kr. Det vil blir prioritert som i fjor mellom søknadene. Tabellen under viser 

prioriteringsrekkefølgen på de ulike miljøtiltakene i 2023. 

Tiltak Maks. tilskuddssats Prioritering 1-3 

Hydrotekniske tiltak; 

reparasjon av samlegrøft, 

kummer, sikring av utløp, 

stabilisering av 

planeringskanter mfl. 

50 1 

Gjenåpning av gammel 

beitemark 

50 2 

Rehabilitering av verneverdige 

bygninger i landbruket 

35 3 

    Det kan bli nødvendig å prioritere mellom søknader innen hver tiltaksgruppe.                                       

TILSKUDD TIL DRENERING 2023 

Eidsvoll har fått bevilget 918 000 kr til drenering i 2023. Tilskuddssatsene er som i 2022, 2500 kr pr dekar for 

systematisk grøfting, 38 kr pr løpemeter usystematisk grøfting. Søknadsfristen er fortløpende, men siste frist for 

2023 er 1. november. De siste årene har vi ikke brukt opp midlene, selv om grøftebehovet er betydelig i 

kommunen. Så send søknad via altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-

drenering-av-jordbruksjord/ 

REKORDHØY AVVIRKNING I EIDSVOLL I 2022 

Det ble levert 105.000 m3 fra Eidsvoll i 2022. Avvirket kvantum har steget jevnt fra et bunnivå på 65.000 m3 i 

2015, men stående kubikkmasse er fortsatt stigende. Innestående skogfond i Eidsvoll er nå 21 millioner kroner. 

Dette er penger som burde investeres tilbake i skogen så raskt som mulig. Skogfond gir ingen renter, men store 

skattefordeler når det brukes til skogkultur og andre investeringer i skogen. Landbrukskontoret oppfordrer alle til 

å ta kontakt med sin skogbruksleder for å kartlegge behovet for planting, supplering og ungskopleie. Hvis du 

ønsker oversikt over egen konto, kan du sjekke www.skogfond.no og logge inn med BANKID. Alternativt kan 

du kontakte rådgiver skog Lars Haugsrud på tlf 457 37 447 eller epost lars.haugsrud@eidsvoll.kommune.no. 

TILSKUDD I SKOGBRUKET 2023 

Ungskogpleie  35% (maks 220 kr/daa) 

Markberedning  20% (maks 150 kr/daa) 

Ekstra tett planting 60% på inntil 50 planter/daa utover normal tetthet 

Gjødsling              50% 

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
http://www.skogfond.no/
mailto:lars.haugsrud@eidsvoll.kommune.no

