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SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD 20. JANUAR 2015 
Vi minner om søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 20. januar 2015. 

Denne søknadsomgangen gjelder husdyr og sluttutbetaling av avløsertilskudd 

ved ferie og fritid for 2014. Lønnsutgifter skal dokumenteres ved 

lønnsinnberetning til kommunekassa og innbetalt arbeidsgiveravgift. Siste frist 

for lønnsinnberetning for 2014 er 15. januar 2015. 

 

Det søkes fortrinnssvis elektronisk via AltInn. Er det problemer med å søke 

elektronisk, kan skjema fås ved henvendelse til landbruksavdelingen eller lastes 

ned her:  

 

ENDRINGER  I ORDNINGEN  

PRODUKSJONSTILSKUDD I JORDBRUKET 

2014/2015 

 
Noen endringer trådde i kraft fra søknadsomgangen 20. august 

2014, mens andre sannsynligvis trer i kraft fra søknadsomgangen 

20. januar 2015. 

 

Grunnvilkåret for å være berettiget produksjonstilskudd er at 

foretaket er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og har 

organisasjonsnummer. Foretaket må ha produsentnummer, dvs ha 

en kobling mellom foretaket og eiendom i landbruksregisteret 

(trenger ikke være eid eiendom).  

Grunnfradraget pr foretak (søker) økes fra 3 000 kr til 6 000 kr.  

For å være berettiget arealtilskudd må søker ha gjødselplan for alt omsøkt areal. Dette gjelder også 

foretak med økologisk jordbruksproduksjon. Det skal også føres sprøytejournal der areal sprøytes. 

Notater om ugrasharving føres i sprøytejournalen ved økologisk og ved konvensjonell produksjon.  

Arealtilskuddene har ikke lenger strukturdifferensiering og toppavgrensning. Det vil si lik tilskuddssats 

uavhengig av størrelsen på arealet.  

 

 

 

AUTORISASJONSKURS PLANTEVERNMIDLER 
Mange har sprøytebevis som utgår i 2015 (etter 10 år), andre trenger sprøytebevis for 

første gang. Det arrangeres flere plantevernkurs over nyttår i Oslo og Akershus: 

Det gis tilskudd for melkekyr utover de 50 første dyrene, for storfè utover de første 250 dyrene og for 

sau utover de første 300 dyrene. Maksimalbeløpet for husdyrtilskudd er økt til 560 000 kroner per år. 
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 Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år ! 
 

NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) Ås:  

Nybegynnerkurs: 4., 11. og 18. mars 2015 + praksisdag  

Fornyelseskurs: 9., 16. og 23. mars 2015 

Kontaktperson: Tove Paulshus Dehli, Studieforbundet Næring og Samfunn.  

Epost: tove.dehli@gmail.com telefon: 975 12 820 

Nettsted: http://www.follolandbruk.no/jordbruk/sproytesertifikat.html 

Hvam Agroutvikling: 
Nybegynnerkurs: 25. februar, 4.mars og 11.mars 2015+ praksisdag. Påmelding: 11 

februar.  Fornyelseskurs: 18. og 25. mars 2015. Påmelding 4. mars. Det vil også 

bli satt opp et kurs etter påske – dato er enda ikke fastsatt.  I tillegg vil det bli 

arrangert noen «hjelpekurs» når den elektroniske versjonen av fornyingskurset er innført etter februar 

2015. Kontaktperson: Gerd Sylvi Hertzenberg, Hvam Agroutvikling. 

Epost: Gerd.Sylvi.Hertzenberg@hvam.vgs.no telefon: 911 23 821 

Nettsted: http://www.hvam.vgs.no/utdanningsprogram/korte%20kurs/        

Vi minner om yrker som er berettiget autorisasjon: 

Følgende yrker/personer er berettiget til å få autorisasjon dersom de i sitt yrke utfører arbeid med 

plantevernmidler (listen er ikke uttømmende): 

 Eiere og ansatte på jordbruks- og skogbruksforetak og i planteskoler og 

gartnerier 

 Anleggsgartnere og ansatte i anleggsgartnervirksomheter 

 Barn/ektefelle/samboer/kårfolk som er involvert i gårdsdrifta 

 

DOKUMENTASJON PÅ YRKESMESSIG BEHOV FOR MINERALGJØDSEL 

Som et ledd i kampen mot terror er det lagt begrensninger på hvem som skal ha tilgang på 

mineralgjødsel. Det er kun næringsdrivende med yrkesmessig behov, for eksempel bønder, som skal 

ha tilgang til mineralgjødsel med mer en 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat (se mer info om 

dette på http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Gjodsel-med-ammoniumnitrat/ ) 

 

For foretak som ikke tidligere har søkt om og mottatt produksjonstilskudd, vil det kunne være behov 

for å dokumentere at foretaket har yrkesmessig behov for å kjøpe slik gjødsel. Kommunal 

landbruksforvaltning kan bistå slike foretak med dokumentasjon på yrkesmessig behov for 

mineralgjødsel, ut fra sin kjennskap til foretaket, produksjonsgrunnlaget og den virksomheten som skal 

drives. Nye foretak som skal søke produksjonstilskudd kan ta kontakt med landbruksavdelingen. 

 

FELLINGSRAPPORT FOR RÅDYR 2014 
Vi minner om fellingsrapport for rådyr som skal sendes inn innen 12 

januar 2015. Rapporten sendes til:  Eidsvoll kommune, landbruk og 

geodata v/ Anders Habberstad, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll eller 

anders.habberstad@eidsvoll.kommune.no 

Det er viktig å sende rapport uansett om det er skutt dyr eller ei, dette 

sett i forhold til statistikken over antall felte dyr totalt, antall felte 

bukker, geiter og kalver. Rapportene samordnes/ registreres av 

kommunen som oversender tallene til statistisk sentralbyrå, SSB. 

 

 

 

  

 

 For mer informasjon og påmelding: Hvam Agroutvikling tlf. 91 12 38 21  eller e-post@agroutvikling.vgs.no 

 

LANDBRUKSHELGA 2015 

Arrangeres 24.-25. januar på Hurdalsjøen hotell. Du kan velge mellom 12 ulike kurs. Noen av kursene som 

arrangeres er:  Eierskifte, Unge bønder, Landbruksnæringa - børs og katedral!, Sauekontrollen - et praktisk verktøy for 

sauebonden, Gardsturisme, en ny mulighet?, Agronomi i hardt vær, Bedre Bonde, mfl. Det tas forbehold om nok 

påmeldte for at kursene skal arrangeres. Les mer om de enkelte kursene på 

http://romerike.nlr.no/media/ring/1196/Kurskatalogen%20%20LANDBRUKSHELGA%202015.pdf 
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