
 

 

Nyhetsbrev februar 2020 
 

Produksjonstilskudd 

Søknadsfrist for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. mars 2020. Du 

kan søke fra og med 1. mars som er telledatoen. I mars er det husdyrprodusenter som skal levere 

søknad. 

- Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, 

fram til 29. mars. 

- Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, 

men tilskuddutbetalingen redusereres da med 1000 kr for hver dag fristen er overskredet. 

Veileder til produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

Søknadskjema via Altinn 

 

Tall fra søknader om produksjonstilskudd  

Totalt omsøkt areal som er drevet aktivt i vekstsesongen 2019 (foreløpig) er 59113 dekar.  

Året 2018: 59789 dekar og året 2017: 60371 dekar 

Antall dekar med de ulike vekstgruppene 

År Grovfôr 
dekar 

Korn 
dekar 

Potet 
dekar 

Grønnsaker 
dekar 

Frukt 
dekar 

Bær 
dekar 

2019 12431 46415 99 7 62 35 

2018 11318 48133 98 7 62 35 

2017 11374 48757 100 6 62 32 

 

Les mer om utviklingstrekk i norsk landbruk på landbruksdirektoratets nettside. 

 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord  

Søk via Altinn. Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord. Tilskudd 

til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2000 

kr per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kr per løpemeter grøft begrenset oppad til 2000 kroner 

per dekar. Se mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.  

 

Innovasjon Norge tar i mot nye søknader fra 01.01.20, og søknadsfristen er fortløpende, dvs første 

mann til mølla. Se Innovasjon Norge sin nettside om mer info og for å søke elektronisk. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/78278?_ts=17066fa5a00&download=true
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/


Tilskudd til spesielle miljøtiltak  

Går du med planer om å søke tilskudd til spesielle miljøtiltak er fristen 01. mai. Tilskudd til SMIL 

handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med 

SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere 

forurensingen i jordbruket.  Søk her. SMIL-strategien fra 2013 til 2019 er under revidering. Nytt i år er 

pollinatorvennlige tiltak og tiltak mot fremmede skadelige arter. Fortsatt er hydrotekniske tiltak 

prioritert.  

 

Gjødslingsplan 

Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra 

mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak som har en enkel driftsform, 

liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet varierer svært lite for 

de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette godkjennes av 

kommunen. 

Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal som foretaket disponerer, jf. forskrift av 22. mars 

2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket. 

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres 

analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.  

Manglende gjødselplan vil gi trekk i produksjonstilskuddet. 

Landbrukskontoret har prøveesker, bestillingsskjemaer og jordbor til utlån.  

 

Villsvin 

Fra og med 01.01.2020 er det forbudt å fôre villsvin. Det er tillatt med bruk av åte i forbindelse med 

jakt.  

I forskriften om utlegging av åte og foring av vilt, § 6. fôring og utlegging av åte til villsvin står det:  Det 

er ikke tillatt å fôre villsvin. Til villsvin er det kun tillatt å benytte åte i forbindelse med jakt, felling og 

fangst. Åte som legges ut til villsvin skal ikke være i større mengde enn at det normalt konsumeres i 

løpet av et døgns tid. 

 

Aktuelle samlinger/kurs: 

Stormøte korn 2020 i Askim kulturhus tirsdag 10 mars – les mer. 

Seniorkurs – forberedelse til en ny hverdag for bønder som skal overdra gården til neste generasjon, 

selge eller avvikle driften - 12 mars – les mer. 

Autorisasjonskurs – plantevern – sjekk ut NLR nettside, se her. 

 

 

 

 

 

 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/stormote-korn-2020
https://www.bondelaget.no/ostfold/nyheter/seniorkurs-forberedelse-til-en-ny-hverdag
https://ost.nlr.no/kurs/aurorisasjonskurs-plantevern/

