
 

 

Nyhetsbrev januar 2021 

 
Hovedutbetalingen for produksjon- og regionalt miljøtilskudd er henholdsvis 17.02.21 og 

12.03.21. 

I 2021 er første søknadsfrist for produksjonstilskudd og avløsning ved ferie og fritid 15. mars. 

Søknadsomgangen åpner fra 1. mars, som er telledatoen og det er husdyrprodusenter som kan levere 

søknad. Vi oppfordrer til at husdyrregisteret er oppdatert ved telledatoen. 

- 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. 

 

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 kr per dekar.  

Ved rapportering av dreneringsarbeidet og anmodning om utbetaling av tilskuddet gjøres via Altinn. 

Rapporteringsskjema skal legges ved, samt grøftekart og faktura fra entreprenør og/eller kvitteringer 

for innkjøp av rør o.l.  

 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak - Går du med planer om å søke tilskudd til spesielle miljøtiltak er 

fristen 1. mars.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 via Altinn. Tiltaksstrategien for SMIL kan 

du lese her.   

Ved rapportering av SMIL-tiltaket og anmodning om utbetaling gjøres på Altinn. Rapporteringsskjema 

må legges ved.  

Bli med å plante trær langs vassdragene – mulighet for gratis planter. Haldenvassdraget vannområde 

ønsker å tilby gratis planter til bønder som ønsker å etablere kantvegetasjon mellom åker og 

vassdrag. Selve utplantingen kan dekkes via SMIL- midler.  

 

Innovasjon Norge – Vi minner om at IN tar i mot nye søknader fra 01.01.21, og søknadsfristen er 

fortløpene, dvs. første mann til mølla. Sjekk ut IN sine nettsider for hvilke tiltak som er prioritert og for 

å søke elektronisk.  

 

 

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/skjema/_attachment/79418?_ts=17294a250c8&download=true
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/
https://www.halden.kommune.no/_f/p1/i241acccf-95e9-4747-bcb8-ab8216f72a6f/tiltaksstrategier-for-bruk-av-landbruksfagmidler-2020-til-2023.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/lenker/agros/_attachment/78860?_ts=1712ce52d08
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tradisjonelt-landbruk/


VILT 

De som enda ikke har rapportert fra rådyrjakta, bes gjøre det. Selv om det ikke er skutt dyr skal det 

rapporteres inn til kommunen. Ta det gjerne direkte med viltansvarlig Bjørnar Strøm-Hågensen. 

bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no 

 
 
Kurs/webinarer 

Webinar om erosjonsrisikokart 27. januar kl 09.00. NIBIO presenterer den nye modellen, kartene og 

tiltaksveilederen som erstatter de gamle kartene fra 1991. Påmelding innen 25. januar via e-post til 

rannveig.bo.floystad@landbruksdirektoratet.no 

Webinar landbruk - God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger. 15 februar kl. 12.00 til 14.30 

For mer informasjon og påmelding, følg lenke. 

Gratis digitalt kurs i klimakalkulatoren 2. februar eller 3. februar. Påmelding innen 29. januar. Se 

innvitasjon som vedlegg. 

Fagskolen Innlandet Fagskolen Innlandet i samarbeid med Hvam videregående skole driver 

fagskolestudier på deltid innen landbruk. Studiene er landsdekkende og egner seg godt for de med 

landbrukserfaring. Les mer om studiene hos Fagskolen Innlandet og Hvam videregående skole.  

Nofima – kompetansenettverket for lokalmat på Ås har kurs i ulik kjøttproduksjon. Se her. 

Kurs i digitale medier av BYRO GRAFISK– «google min bedrift og oppstart av nettbutikk» 4. februar 

og 19. februar. Se kursoversikt som vedlegg. 

Gratis kurs i økonomi/regnskap og forretningsmodell gjennom NMBU og Innovasjon Norge. 

Innovasjon Norge - Forretningsmodellering 

NMBU – Økonomi og regnskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no
mailto:rannveig.bo.floystad@landbruksdirektoratet.no
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVI8MudSz8iuYav6cI0qx8aPLsfTxupSI5IjmLHACrlsyhA/viewform
https://fagskolen-innlandet.no/studier/landbruksfag
https://hvam.vgs.no/utdanningstilbud/fagskole
http://cdlink.nofima.no/m/1/92268587/p1-b21011-257334ba037a4a18bc11abe46e772fae/1/523/2e13c6d4-6477-41c4-871c-f8e1ea59c74d
https://kompetansesenter.innovasjonnorge.no/courses/forretningsmodellering?fbclid=IwAR2hZvDkvFGX1T1BwHKggOnr8AxxCH7BunQ5LC3SStBpMU3H_tkI4dkiy0E
https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/41975?fbclid=IwAR35LwKMLKrqQeki0vf9915xOoR-8gOqx60M05rf6EYIkcaXjG_hzA63Amc

