
 

 

 Nyhetsbrev september 2020 

 

Produksjonstilskudd 

Søknadsomgangen starter 1. oktober (telledato) og fristen er 15. oktober. Søk elektronisk. 

Både husdyrprodusenter, foretak med planteproduksjon og foretak med bikuber kan levere 

søknad. 

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

fram til 29. oktober. Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem 

til og med 29 oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kr for hver dag 

fristen er overskredet.  

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning til ferie og fritid er 

planlagt i uke 7 i 2021. 

 

Regionalt miljøtilskudd 

Søknadsomgangen startet 15. september og søknadsfristen er 15. oktober. Søk elektronisk. 

Det er mulig å levere søknad inntil 14 dager etter søknadsfristens utløp, men da reduseres 

tilskuddet med 1000 kr per dag etter søknadsfristen. Søknader som leveres senere enn 14 

dager etter søknadsfristens utløp vil bli avvist og tas ikke til behandling. 

Veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav 2020  

Tilskuddet for søknadsomgangen 2020 blir utbetalt 12. mars 2021. 

Hvordan søke:  

• Logg deg inn og velg foretaket du skal søke for. Trykk på «søk regionalt miljøtilskudd» 

og velg fylket du skal søke i. 

• Sjekk at grunnopplysninger dine er riktige, kontonummer og e-post eller 

mobiltelefonnummer er obligatorisk. 

• I skjemaet trykker du på «tegn i kartet». En ny side kommer opp med spørsmål om 

du vil hente kart fra 2019. Om du ikke har tegnet kart i 2019 blir du bedt om å 

opprette eiendommen der du skal tegne dine tiltak. Når du er ferdig med å tegne 

trykker du «tilbake til skjemaet». 

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/78278?_ts=17066fa5a00
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/dokumenter/rmp-veileder-2020---6.pdf


• Husk å trykke på «Hent tegnede tiltak» for å hente inn karttegningene til søknaden 

din. 

• Kryss av for egenerklæringer og legg inn vedlegg hvis det er nødvendig, og legg inn en 

kommentar til kommunen hvis du har behov for det. 

• Trykk på «kontroller» og send inn. 

 

Dobbeltsjekk om du faktisk har sendt inn søknaden (gjelder også PT-søknaden) ved å se på 

kvitteringen på hovedsiden. 

 

Jordanalyser  

Høsten er en fin tid til å ta jordprøver. Det er krav om godkjente jordprøver som grunnlag for 

gjødslingsplan, (forskrift om gjødslingsplanlegging). Prøvene skal være representative og ikke 

eldre enn 8 år. Mangel kan føre til trekk i produksjonstilskuddet.  

Vi har prøveesker og bestillingskjemaer på landbrukskontoret, og jordbor til utlån. Vi bistår 

også med å sette opp gjødselplan. 

Eurofins henter prøver følgende datoer: 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 08.12 

Jordprøvene må være hos oss senest to arbeidsdager før hentedato. 

 

Journal over plantevernmidler 

Vi minner også om det skal føres journal over plantevernmidler med opplysninger om navn 

på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, samt området og 

veksten som plantevernmiddelet ble brukt på. Foretaket skal kunne fremlegge journal over 

plantevernmidler for de siste tre årene. 

 

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. Les mer på landbruksdirektoratet sine 

nettsider.  

 

Spesielle miljøtilskudd i landbruket 

Rammen er tom og kommunen har ingen midler igjen for tildeling inneværende år. 

Fylkesmannen tildeler nye midler til neste år og fristen for å søke SMIL- tilskudd er 1. mars 

2021.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791/%C2%A73#ￂﾧ3
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.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord


Skog 

Torbjørn Fosser har sluttet i kommunen og startet i ny jobb i Rakkestad kommune. I den 

forbindelse har Harald Nøding Østvik overtatt skogforvaltningsoppgavene og Bjørnar Strøm 

Hågensen har overtatt viltforvaltningen.  

Halden kommune har fortsatt tilskuddsmidler igjen til bygging og oppgradering av 

skogsbilveier. I fall dere har prosjekter dere vurderer å gå i gang med – ta kontakt.   

Søknadsskjema for bygging av landbruksveier og tilskudd. 

Kommunens tiltaksstrategi m/tilskuddssatser til skogbrukstiltak.  

Skogeiere som ikke har bedt om å få refundert kostnader i forbindelse med skogbruksplan på Idd må 

ta kontakt med kommunen og be om å få tilskuddet utbetalt før årsskiftet. Utbetalingsanmodning fra 

skogfond kan sendes via Altinn, på samme måte som søknadene i jordbruket.  

 

Hvem gjør hva i avdelingen miljø og landbruk 

Harald Nøding 
Østvik 

Fagleder, jordlovsaker 
skogbruk, nydyrking 

951 43 054 harald.noding.ostvik@halden.kommune.no 

Vibeke Julsrud Tilskuddsordninger i 
jordbruket, erstatnings-
ordninger, friluftsliv, 
naturmangfold 

928 60 482 vibeke.julsrud@halden.kommune.no 

Kari Schjerpen Tilskuddsordninger i 
jordbruket, erstatnings-
ordninger, Innovasjon 
Norge, naturmangfold 

47693270 kari.schjerpen@halden.kommune.no 

Bjørnar Strøm-
Hågensen 

Miljø/forurensning, jakt og 
viltforvaltning 

477 92 340 bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no 

Gunnhild Martinsen Vann og 
avløp/forurensning 

997 29 703 gunnhild.marthinsen@halden.kommune.no 

 

 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/landbruksveier/skjema
https://www.halden.kommune.no/teknisk/milj%c3%b8oglandbruk/skogogjordbruk/landbruksplan%20-%20forvaltningsplaner/Documents/Tiltaksstrategi%20landbruk%202020.pdf

