
 

 

 

 

 G u l l k o r n e t                        

Informasjonsskriv til jordbrukere og skogbrukere i Eidsvoll og Feiring, Nr. 7, desember 2015   
Eidsvoll kommune, kommunal forvaltning, landbruk og geodata, Rådhusgata 1, 2080 

Eidsvoll,  Tlf.: 66 10 70 00 Fax: 66 10 71 11 E-post: post@eidsvoll.kommune.no. 

https://www.eidsvoll.kommune.no 

 

SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG 

AVLØSERTILSKUDD– FRIST: 20. JANUAR 2016  
Neste søknad om produksjonstilskudd er 20. januar 2016. Det kan også søkes om 

avløsertilskudd for ferie og fritid for 2015. Denne søknadomgangen gjelder de som har 

husdyrproduksjon. Telledato for husdyr er 1. januar 2016. Det kan leveres elektronisk søknad på 

AltInn fra telledato. For de som ikke har mulighet til å levere elektronisk, kan det leveres papirskjema. 

Landbruksavdelingen har papirskjema, eller det kan lastes ned fra landbruksdirektoratets nettsider: 

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd 

 

Følgende husdyrgrupper og ordninger kan omsøkes denne 

søknadsomgangen: 

 

 Mjølkeku, ammeku, øvrige storfè 

 Sau over ett år pr 1/1-16, ammegeit 

 Lammeslakt klassifisert i klasse O eller bedre levert i 2015  

 Avlsgris 

 Slaktegris levert i 2015 

 Verpehøner 

 Driftstilskudd til kumjølkproduksjon 

 Driftstilskudd til spesialisert kjøttfèproduksjon 

Søknader som mottas etter søknadsfristen får et trekk på kr 1 000,- 

pr dag fristen oversittes. 
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AUTORISASJON FOR PLANTEVERN 

NB ! Landbrukskontoret har åpent  mandag 28, tirsdag 29 og onsdag 30. desember, alle 

dager kl 10-14. Julaften og nyttårsaften stengt.  

Åpner igjen mandag 4. januar 2016, kl 07.30. 

Presisering av dokumentasjonskravet og kontroll ved søknad om avløsertilskudd for 

avløseråret 2015 

Søknad om avløsertilskudd 20. januar 2016, gjelder sluttutbetaling for avløseråret 2015. NB ! Fra avløseråret 

2015 er det krav om at alle typer foretak skal kunne dokumenterer avløserutgiftene. Landbruks- og 

matdepartementet (LMD) har lagt til grunn at de som benytter avløser, enten ved kjøp av avløsertjenester eller 

egen ansatt avløser, selv vet best hva slags arbeidsoppgaver de trenger bistand til.  

 

Så lenge tjenesten er relatert til foretakets husdyrdrift, er det opp til foretaket selv – på samme måte som om 

avløseren hadde vært ansatt i foretaket – å bestemme hvilke avløsertjenester foretaket trenger. Avløsning er ikke 

avgrenset til tradisjonell «fjøsavløsning», men kan også omfatte onnehjelp, saueklipping, vedlikehold mv. Det 

sentrale er om foretaket kan godtgjøre og dokumentere at det har hatt utgifter til avløsning.  

Tilskuddet kan likevel ikke dekke maskinleie eller materialkostnader.  
 

Foretak som selv har arbeidsgiveransvar for avløseren kan få dekket lønnsutgifter. Avløsertilskuddet kan også 

brukes til å dekke utgifter til kjøp av avløsertjenester fra avløserlag,avløserring eller andre foretak. Lønnsutgifter 

dokumenteres gjennom a-ordningen, eller ved å legge fram dokumentasjon av lønn (timelister med navn på avløser, 

fødselsnummer og skattekommune, samt utbetalingsbilag).  

 

Dokumentasjon på avløserutgifter skal ved en eventuell kontroll kunne  fremlegges 

kommunen ved landbruksforvaltningen. 5 % av søkerne av produksjonstilskudd og/ eller 

avløsertilskudd trekkes ut til stikkprøvekontroll. 
 

mailto:post@eidsvoll.kommune.no
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd


 

 

 

AUTORISASJON FOR PLANTEVERN 
Nettbasert kurs i autorisasjon for plantevern er dessverre enda ikke klart. Mattilsynet legger ut 

informasjon om dette kurset så snart det blir lansert. Følg med på http://www.mattilsynet.no 

 

FORNYELSESKURS 
Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning 

Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam   

Varighet: 7 timer 

Tidspunkt: 17.02 kl. 09:00-15:00, 24.02 kl. 19:00-21:00 

Arrangør: Hvam videregående skole, http://www.hvam.vgs.no 

Kursavgift: Kr 1.455,00 + bøker 

Påmelding: Kontakt Gerd R. Hertzenberg, gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no eller tlf 91 12 38 21. 

 

Frist for påmelding: 02.02.2016 - Maks 40 deltakere. 

 

FØRSTEGANGSKURS 
Lærer: Fra Romerike landbruksrådgivning og Hvam videregående skole 

Sted: Hvam videregående skole / Grønt Fagsenter Hvam 

Varighet: 20 timer 

Tidspunkt: 09.03, 16.03 og 06.04 kl 09.00-15.00 

Innhold: 12 timer teori, 7 timer praksis + eksamen 

Arrangør: Hvam vgs, http://www.hvam.vgs.no 

Kursavgift: Kr 2.585,00 + bøker 

Påmelding: Kontakt Gerd R. Hertzenberg, gerd.hertzenberg@hvam.vgs.no eller tlf 91 12 38 21. 

 

Frist for påmelding: 24.02.2016 - Maks 40 deltakere. 

 

SKOGFOND 
Vi minner om at for å få dekket utgifter gjennom 

skogfondet må fakturaene signeres, og det må spesifiseres 

om det skal betales med eller uten mva. Dersom beløpet er 

betalt og skal refunderes, skal kontonummer oppgis. Det 

kommer fremdeles inn mangelfulle fakturaer, slik at 

betalingsprosedyren gjennom skogfondet tar lenger tid enn 

nødvendig. Husk også å sende inn fakturaene i god tid før 

forfallsdatoen. 
  

REGIONALE MILJØTILTAK- RMP-2015- NOEN FORELØPIGE TALL 

Det var ca 90 foretak som søkte om tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) i 2015 (samme som i 2014). 

Stubbarealet (ikke jordarbeidet) er noe lavere i 2015 enn i 2014 og for høstharva areal er det en klar 

nedgang i 2015. Dette skyldes nok at det ble sådd betydelig mindre høstkorn i 2015 enn i 2014. Arealer i 

klasse 1 og 2 ble i større grad pløyd i 2015, pga. gode pløyeforhold. Fangvekstarealet er redusert i 2015, 

det har også andre grasdekte arealer (gras på erosjons/ flomutsatt areal). De to sistnevnte tiltakene vil bla. 

variere med vekstskifte. Ugrasharvingen har økt, noe som kan tyde på at det innen konvensjonell drift er 

økende interesse for å redusere bruken av sprøytemidler. Tabellen under viser hovedtallene for RMP 2015 

i Eidsvoll sammenlignet med 2014. 

 
Tiltak Areal i dekar, omsøkt  Areal, 2014 

Ikke jordarbeidet, stubbareal 11267 11340 

Høstharving  663 987 

Fangvekster 710 1315 

Gras på erosjons-/ flomutsatt areal 4153 3683 

Beite (innmarksbeite og ravinebeite) 4005 4325 

Ugrasharving ( i konvensjonell drift) 598 235 

 

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

http://www.mattilsynet.no/
http://www.hvam.vgs.no/
http://www.hvam.vgs.no/

