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PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET- ETTERREGISTRERE VISSE 

OPPLYSNINGER  INNEN 10 JANUAR 2020 
 

Dersom du leverte del 2 av søknad om produksjonstilskudd 15. oktober 

2019, er det enkelte opplysninger i søknaden om produksjonstilskudd og 

tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som kan etterregistreres etter 15. 

oktober, men innen 10. januar: 

 Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober 

 Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober 

 Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober  

 Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober 

 Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) omsatt 

etter 15. oktober. 

 

SKOGFOND- VIKTIG Å FYLLE UT KORREKT SKJEMA FOR TILSKUDD OG 

SIGNERE FAKTURA FOR REFUSJON AV UTGIFTER-  SKOGFOND PÅ NETT 
Skogeier  disponerer  skogfondet,  og  kontoen  kan  

ikke  disponeres uten skogeiers underskrift eller med 

formell fullmakt fra skogeier. 

 

 Utbetaling  av  skogfond  skjer  enten  som  

refusjon  for  skogeiers  utlegg  eller  som  

oppgjør  til  entreprenør/leverandør etter 

skogeiers godkjenning. 

 

 Attesterte fakturaer/bilag sendes til kommunen, 

ved skogbruksansvarlig.  Ved  betaling  direkte  

til  entreprenør/leverandør  må  navn,  adresse  

og  bankkontonummer  oppgis. 

 

 For betalte fakturaer som skogeier skal ha refundert, må det angis om merverdiavgift også skal refunderes 

Skogfond kan også benyttes til å dekke skogeiers egen arbeidsinnsats  ved  tiltak  som  er  godkjent  for  

bruk  av  skogfond.  Oppgave  over  eget  arbeid  med  statistiske  opplysninger  (areal,  bonitet,  timer  

mv.)  sendes  til  kommunen for godkjenning. 

Skjema  for  krav  om  utbetaling  av  skogfond  fås  ved  henvendelse til landbrukskontoret (skjema 

LDIR-909 B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogfond på nett gir deg tilgang til å se din egen skogfondskonto. I tillegg til å følge med på innestående 

skogfondsmidler, historikk og bevegelser, kan man også sende refusjonskrav elektronisk til kommunen for 

behandling. For refusjonskrav som krever ekstra dokumentasjon fra skogeier (f.eks. kopi av fakura), er det mulig å 

legge dette ved i den elektroniske søknaden. Du får enkelt tilgang til skogfond på nett via Landbruksdirektoratets 

hjemmeside: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfond-og-tommeravvirkning/ 

Du  logger inn med for eksempel bank -ID. 
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NYTT KOMMUNENUMMER FRA 1 JANUAR 2020 FOR EIDSVOLL 
Som dere sikkert har lest og hørt mye om, så har det skjedd en 

regionsreform i Norge de siste par årene. For Eidsvoll gjelder 

endringen fra 1. januar 2020. Eidsvoll blir da en del av Viken- 

regionen (Akershus, Østfold og Buskerud). Da endres også 

kommunenummer for alle kommuner innen Viken-området. 

Eidsvoll skifter kommunenummer fra 0237 til 3035. Dette 

innebærer at alle systemer som gjelder tilskudd og kart i 

landbruket også skifter kommunenummer. Alle slike systemer 

skal være oppdatert automatisk innen de 2 første ukene av 

januar 2020 (det er i hvert fall planen fra statens side) . 
For gårdskart på nett må det ved søk etter landbrukseiendom 

fra 1. januar 2020, velges kommunenummer 3035 for alle 

landbrukseiendommer som det søkes på i Eidsvoll kommune. 

 

Nye kommunenummer på Romerike ellers 
Følgende nye kommunenummer gjelder for resten av Øvre Romerike fra 1. januar 2020: 

 

3032: Gjerdrum 

3033: Ullensaker 

3034: Nes 

3036: Nannestad 

3037: Hurdal 

Les mer om regionreformen på https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunereform/id751048/ 

 

Nytt kommunenummer fører til endring i produsentnummeret 

Når kommunenummeret nå endres, endres også produsentnummeret. Det er bare de 

4 første sifrene i produsentnummeret som endres. Følgende eksempel viser dette: 

 

Gammelt produsentnummer: 0237-9999-99 

 

Nytt produsentnummer fra 1. januar 2020: 3035-9999-99 

 

Nytt dyreholds-ID nummer til storfèprodusenter  

Det skal nylig ha blitt informert om nye dyreholds ID- nummer fra Mattilsynet (brev) til alle storfèprodusenter, 

slik at nye øremerker skulle kunne bestilles, gjeldende fra 1/1- 2020. Alle dyr født fra og med 1. januar 2020 

skal ha  dyreholds-ID nummer i øremerket (IKKE produsentnummer). I tillegg skal dyrets individnummer 

være på øremerket. Hvis du fra tidligere har småfè, skal du benytte samme dyreholds-ID også på storfè.   

Les mer om denne saken på https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/ 

 

NB! Pga oppdatering av Landbruksdirektoratets IT-platformer grunnet kommune- og regionsreformen, vil 

alle digitale skjematjenester fra Landbruksdirektoratet være nede fra og med 29.11.19 kl 08.00 til og med 

 04.12.19 kl 08.00. 

 

 

LANDBRUKSKONTORETS ÅPNINGTIDER I ROMJULEN 2019 

Landbrukskontoret har åpent fredag 27/12 kl 10-14 og mandag 30/12 kl 10-14 i romjulen. Ellers er kontoret 

stengt. Kontoret har åpent som vanlig igjen torsdag 2. januar 2020 (kl 07:30 – 16:24). 

  

 

 

 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år ! 
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