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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 15. OKTOBER
Neste søknad om produksjonstilskudd er 15. oktober.
Søknaden kan leveres fra og med den 1. oktober.
Denne søknadsomgangen søkes det på disponibelt
jordbruksareal som fulldyrka jord, overflatedyrka jord
eller innmarksbeite. Det søkes på økologisk drevet
areal. Det skal også søkes på antall husdyr pr 1.
oktober, antall beitedyr på innmarksbeite,
overflatedyrka areal eller fulldyrka jord og antall
beitedyr på utmarksbeite. For honningproduksjon skal
det oppgis antall bikuber i produksjon pr 1. oktober.
Det kan søkes om avløsertilskudd ved ferie og fritid
for 2020. Det kan søkes om tilskudd til
bevaringsverdige husdyrraser. Det gjelder raser innen
storfè (ku og okse), sau (søye og vær), ammegeit og
hest (unghester under 3 år).
Følgende tilskudd kan det søkes om i oktober:












Areal- og kulturlandskapstilskudd.
Husdyrtilskudd.
Tilskudd til økologisk landbruk.
Beitetilskudd.
Tilskudd til dyr på utmarksbeite (dyr sanket etter 15/10-20, kan etterregistreres fram til 10/1-21).
Driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon.
Driftstilskudd til mjølkeproduksjon.
Driftstilskudd til små- og mellomstore mjølkebruk.
Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser.
Tilskudd til honningproduksjon.
Avløsertilskudd til ferie og fritid for 2020 (utgifter etter 15/10-20, kan etterregistreres fram til
10/1-21).

Det sendes søknad via AltInn. Søknaden vil være preutfylt med de dyretall som ble registrert i mars 2020, for
de husdyrbrukerne som søkte da. Ellers vil arealtallene for ulike vekster være preutfylt med tallene fra 2019.
Ved elektronisk søknad skal det før innsending utføres en kontroll av søknaden, trykk på knappen «kontroller
søknad». Da vil det komme opp meldinger om noe er feil eller det mangler avkryssing i et obligatorisk felt.
Det kan også komme opp advarseler. Slike meldinger medfører at du uansett kan sende inn søknaden, men at
det anbefales å undersøke med kommunen, dersom det ønskes en oppklaring av forholdene før du sender inn
søknaden. Søknaden kan endres innen 29.10., hvis den leveres innen den 15.10.
Ved oppføring av disponibelt jordbruksareal pr landbrukseiendom, kan man slå opp i gårdskart på nett og/
eller landbruksregisteret for å sjekke arealene. Pass på at det ikke søkes på mer areal enn eiendommen
er registrert med i gårdskart eller i landbruksregisteret. Er arealene feil i gårdskart og/ eller
landbruksregisteret, så kontakt landbrukskontoret. Vi kan korrigere arealene. Korrigeres arealtallene før
søknaden sendes inn, slipper du å få feilmeldinger på søknaden.

NB ! Dersom det er flere søkere som søker om arealtilskudd på
samme landbrukseiendom, så koordiner søknaden din med de andre
søkerne, slik at det ikke søkes om mer jordbruksareal på
eiendommen til sammen, enn det som er registrert i gårdskart og/
eller i landbruksregisteret. Er det tvil om arealstørrelsen på
eiendommen, så ta kontakt med landbrukskontoret, så vi får oppklart
dette.
NB ! Søknadsfristen for produksjontilskudd er absolutt. Dersom søknaden sendes inn etter den 15. oktober
( dvs. etter 15. oktober kl 24:00:00), vil det bli trukket 1000 kr pr dag over fristen den leveres.
Levèr søknaden i god tid før fristen så unngår du trekk. Vi minner om at søknader som leveres innen fristen
kan endres og leveres på nytt fram til 29. oktober uten å få trekk.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGIONALE MILJØTILTAK-RMP- 2020
FRIST 15. OKTOBER
Søknadsfristen for tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) er 15. oktober. Søknaden kan leveres fra og med
den 15. september. Det søkes elektronisk via AltInn. Er det problemer med å levere elektronisk, kan det
leveres papirskjema. Det skal legges ved kart som viser hvilke miljøtiltak som det søkes om tilskudd til. Ved
elektronisk søknad kan man hente opp de miljøtiltakene man søkte på i fjor (2019) og importere disse til den
nye søknaden. Man kan endre på tiltakene i kartet og få de nye tiltakene registrert i søknaden.
Det skal ha blitt sendt ut veiledningshefte om RMP i posten til de som søkte produksjonstilskudd i 2019. Det
er fylkesmannen som har sendt ut dette.
Det kan søkes på mange av de samme miljøtiltakene i 2020 som i 2019. Det gjelder bla.:
 Ingen jordarbeiding om høsten (arealer i stubb). Erosjonsklasse 1-4 med satsene hhv.; 30 kr/ dekar,
100 kr/ dekar, 180 kr/ dekar og 190 kr/ dekar.
 Fangvekster sådd som underkultur eller etter høsting. 130 kr/ dekar sådd som underkultur, 200 kr /
dekar sådd etter høsting. Fangveksten skal være godt etablert om høsten.
 Gras på særlig flom- eller erosjonsutsatte arealer under marin grense (190 m.o.h). Arealer i
erosjonsklasse 3 eller 4. Flomutsatte arealer er arealer som oversvømmes ved 10 års flom.
210 kr/ dekar.
 Direktesådd høstkorn (kun sådd med direktesåmaskin uten annen jordarbeiding). Erosjonsklasse 1-4.
200 kr / dekar (flat sats).
 Drift av bratte arealer (fulldyrka og/ eller overflatedyrka jord med helling 1:5 – 1:3 eller brattere enn
1 : 3, etter NIBIOS hellingsklassifisering av jordbruksareal, se gårdskart på nett,
http://gardskart.nibio.no). Gjelder kun arealer over marin grense (190 m.o.h). 160 kr/ dekar ( helling
1:5 -1:3), 240 kr/ dekar ( helling > 1:3).
 Tilskudd til ravinebeiter (verdifulle jordbruksarealer), gjelder arealer som er definert av NIBIO som
innmarksbeite (og ravinelandskap) og/ eller marginalt fulldyrka jord dvs. fulldyrka jord som med
dagens driftsmetoder bare kan brukes til beite. 200 kr/ dekar.
 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel og biorest (slam fra matavfallsanlegg) og/ eller spredning
med tilførselslange. Spredning med tilførselslange gis som et tillegg i tilskudd etter nedfelling. 20 kr pr
dekar ved nedfelling, 60 kr pr dekar som tillegg med tilførselslange. 80 kr totalt pr dekar.
Les mer om øvrige RMP-tiltak med vilkår og tilskuddssatser i veiledningsheftet.

Vi ønsker alle en god høst

!

