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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 15. OKTOBER 
Neste søknadsomgang for produksjonstilskudd i jordbruket er 15. oktober med telledato 1. oktober.  

Det må søkes elektronisk via AltInn. Det ligger en lenke til søknadsskjemaet på landbruksdirektoratets 

hjemmeside, https://www.landbruksdirektoratet.no .  De søkere som har problemer med å få søkt 

elektronisk, kan kontakte landbruksavdelingen. Denne søknadsomgangen kan det søkes bla. om følgende 

tilskudd: 

 

 Areal- og kulturlandskapstilskudd 

 

 Husdyrtilskudd 

 

 Tilskudd til økologisk landbruk (areal og dyr) 

 

 Driftstilskudd til mjølkeproduksjon 

 

 Driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon 

 

 Beitetilskudd og tilskudd til dyr på utmarksbeite 

 

 Avløsertilskudd til ferie og fritid for 2017 

 
For de som søkte produksjonstilskudd i mai, er oktober-søknaden en fortsettelse (del 2) av mai- søknaden. Det vil si 

at dyretallet som ble omsøkt i mai ligger inne på søknaden når denne åpnes nå i oktober. Da legges dyretallet pr. 

telledato 1. oktober inn. I tillegg skal alt areal (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) som søker disponerer, 

registreres. Alle landbrukseiendommer søker disponerer skal legges inn med gards og bruksnummer og disponibelt 

areal. Når en eiendom er registrert med areal, vil systemet umiddelbart kjøre en kontroll av arealet opp mot 

Landbruksregisteret.  

Det vil komme varselmelding, dersom det søkes på for mer areal enn det eiendommen er registrert med.  Det vil også 

komme en melding dersom det er flere søkere på en eiendom, og disse til sammen søker på mer areal enn det 

eiendommen er registrert med. Ta kontakt med landbruksavdelingen, dersom det er tvil om arealet og søkere på en 

landbrukseiendom. I enkelte tilfeller kan det være feil areal i Landbruksregisteret (for eksempel ved nylig  nydyrking 

på omsøkte eiendom). Da må landbruksforvaltningen gå inn å korrigere arealet på eiendommen i landbruksregisteret. 

Dette kan gjøres etter en melding m/kart fra søker om endringen.  

Dersom en eiendoms areal skal rettes opp, vil systemet oppdateres umiddelbart etter at endringen er registert,  slik at 

det korrekte arealet ligger inne når det søkes på eiendommen på nytt. Eventuelle feilopplysninger oppgitt i søknaden,  

kan endres av søker innen 29.oktober 2017. Etter dette tidpunktet kan landbruksforvaltningen i sin saksbehandling 

korrigere søknaden ved behov. 

 

Registrering av antall sau og lam på  utmarksbeite 
Måten å beregne tilskudd til sau og lam på utmarksbeite på, er endret fra tidligere. Dette gjelder kun sau og lam på 

utmarksbeite. Det skal nå registreres både antall dyr sluppet på utmarksbeite, og antall dyr sanket fra utmarksbeite 

på søknaden. Tilskudd til dyr på utmarksbeite vil beregnes etter en vekting av det oppgitte dyretallet ved slipping og 

sanking. Dyretallet ved slipping vektes 70 %, mens dyretallet ved sanking vektes 30 %. 

 

Dersom en søker oppgir 100 sauer og lam sluppet på utmarksbeite og 90 sanket, vil tilskuddet beregnes av til 

sammen 97 dyr. Dette fremkommer ved følgende beregning: 100 x 0,7 + 90 x 0,30 = 70 + 27 = 97 stk. 
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Dersom  alle dyr ikke er sanket ved søknadstidpunktet, kan det etterregistreres sankede dyr innen 10. januar 2018. 

For øvrige dyreslag på utmarksbeite, skal det bare oppgis antall dyr som er sluppet. 

 

Husk å søke avløsertilskudd for 2017 ! 

Denne søknadsomgangen kan det søkes om avløsertilskudd for ferie og fritid for 2017. Det oppgis 

lønnsutgifter og arbeidsgiveravgift ved privat ansatte. Ellers kan det registreres utgifter fra avløserlaget 

eller utgifter til innleid arbeidskraft fra andre foretak. Avløserutgifter som påløper fra 15. oktober 2017 og 

ut året, kan etterregisteres innen 10. januar 2018. Du kan finne ut hvor mye avløsertilskudd du er berettiget 

i 2017, ved å gå inn på hjemmesiden til landbruksdirektoratet på siden «produksjon og marked»- 

«velferdsordninger» - «avløysing ved ferie og fritid». Der ligger det et regneark som beregner 

avløsertilskuddet ut fra det oppgitte dyretallet ved telledato 1. mai og 1. oktober. Dette krever at du kan 

åpne excel-filer på din PC, mobil eller nettbrett. 

 

Husdyrtilskudd og avløsertilskudd til slaktegris 2017 

Tilskudd til slaktegris 2017, beregnes etter antall leverte slaktegriser gjennom hele kalenderåret 2017 (1/1-

31/12), som er rapportert til leveranseregisteret for slakt (slakteriene rapporterer). Det må krysses av på 

søknadsskjemaet for produksjonstilskudd,  at man ønsker at tilskuddet beregnes etter ovennevnte prinsipp. 

Dette kan krysses av nå på søknaden i oktober, eller det kan være avkrysset på søknaden i mai. 

 

OBS ! MER MIDLER TIL DRENERING OG SMIL I 2017 OBS ! EKSTRA 

SØKNADSOMGANGER I 2017 
På bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2017 er det bevilget mer midler til ordningene med tilskudd til 

drenering og hydrotekniske tiltak i SMIL i 2017. Det er for Eidsvoll bevilget 411 464 kr mer til drenering 

og 567 540 kr mer til hydrotekniske tiltak innen SMIL. 

 

Det er etter dette mulig å søke tilskudd til drenering eller SMIL( bare hydrotekniske tiltak) med siste 

søknadsfrist 1. desember 2017 for begge ordninger.  

Samme grunnvilkår som før, gjelder for begge tilskuddsordninger. Når det gjelder 

SMIL, gis det kun tilskudd til hydrotekniske tiltak denne ekstra søknadsomgangen.  

 

SMIL 

Vi minner om de typene hydrotekniske tiltak som er særlig prioritert innen SMIL:  

Reparasjon av hovedgrøfter/ samlegrøfter, reparasjon/ utskifting av kummer, sikring av utløp og sikring av 

planeringskanter mot ras. Tilskuddssats: 50 % av godkjent kostnadsoverslag, der kostnadsoverslaget 

inkluderer egeninnsats. Til søknaden skal det derfor vedlegges kostnadsoverslag for tiltaket (pristilbud på 

materialer og egeninnsats) og kart som viser planlagte tiltak. Søknadsskjema kan lastes ned på 

landbruksdirektoratets hjemmeside (gå til «skjema» til høyre på forsiden, skriv deretter « spesielle 

miljøtiltak» i søkefeltet), eller det kan fås ved henvendelse til landbrukskontoret.  

Det kan bli nødvendig å prioritere mellom innkomne søknader og tiltak.  

SMIL-søknadene vil bli behandlet i løpet av desember 2017/ januar 2018 avhengig av søknadsmengden. 

 

Tilskudd til drenering 

Når det gjelder tilskudd til drenering gjelder dette systematisk grøfting eller usystematisk drenering av 

dyrka areal. Tilskuddssats: 2000 kr pr dekar ved systematisk drenering, eller 30 kr pr løpemeter 

usystematisk grøfting, begrenset oppad til 2000 kr pr dekar berørt areal. Til søknaden vedlegges kart hvor 

planlagte grøftesystem tegnes inn med hovedgrøfter, sidegrøfter, kummer og utløp. Merk av berørt areal på 

kartet. Det skal også vedlegges miljøvurdering av tiltaket.  Både søknadsskjema for drenering og skjema 

for miljøvurdering finner du på landbruksdirektoratets skjemaside. ( skriv «drenering» i søkefeltet). 

Skjemaene kan også fås ved henvendelse til landbrukskontoret. 

Søknadene vil bli behandlet fortløpende etter «først til mølla»-prinsippet.  

 

 

Vi ønsker alle en fin høst ! 

Dersom SMIL-tiltak eller dreneringstiltak innvilges tilskudd, er det 3 års arbeidsfrist for tiltakene. 
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