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Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie 
og fritid  

Søknadsfristen er 15. mai med registreringsdato 1. mai  

Fra og med 1. mai kan du levere del 1 av søknaden om produksjonstilskudd.   

Søknaden må leveres elektronisk (altinn). 

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mai? 

Det er kun foretak med husdyr som skal søke i mai og det kan søkes om følgende tilskudd:   

 tilskudd til husdyr (unntatt bikuber) 

 tilskudd til økologisk produksjon  

 driftstilskudd melkeproduksjon 

 driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

I  tillegg ligger antall dyr du registrerer til grunn for maksimalt avløsertilskudd og tilskudd til 
grovfôrareal. Avløsertilskuddet beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av antall dyr 
foretaket disponerer 1. mai og 1. oktober.  

Informasjon, link til søknadsskjema og veileding for utfylling  ligger på nettsiden til 
Landbruksdirektoratet.  

Det er også laget en videoguide som viser søkeren hvordan søknadsskjemaet fungerer.  

 

Det er ikke lenger mulig å levere papirskjema. Alle som skal søke må ha ordnet seg med 
innloggingsmulighet via Altinn.  Dersom du ikke får levert elektronisk, så ta kontakt med 
landbrukskontoret. 

 
Les mer om nytt system for produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratet.  
 
Manglende gjødslingsplan og journal over plantevernmidler gir trekk i AK- tilskudd.  
  

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/produksjonstilskudd/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke#hvor-finner-jeg-soeknadsskjemaet-og-informasjon-til-aa-fylle-ut-soeknaden-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017
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Våronn -  miljøkrav og miljøtiltak  

«Våronna er tiden for å innfri miljøkravene: La kantsonen forbli upløyd, eller så til med 
gras på erosjonsutsatt areal! »  melder  Fylkesmannen.  

Kantsoner mot vann  
Husk at det er krav om kantvegetasjon mot elver og bekker med årsikker vannføring. 
Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under 
normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, 
og kan ikke jordarbeides. Kantsonen reduserer fare for utrasing og erosjon, fungerer som 
rensefilter for avrenning, gir gode betingelser for biologisk mangfold og er et positivt 
element i landskapet. Krav om kantvegetasjon følger av vannressursloven. Brudd på kravet 
fører til avkorting av produksjonstilskuddet.  
 
Regionale miljøkrav   
Husk regionale miljøkrav som gjelder alt jordbruksareal som drenerer til Leira. Les mer på 
nettsiden til fylkesmannen eller kommunen.  
 
Miljøtiltak 
Har du forsenkninger /dråg på jordet med mye erosjon og jordtap? Eller lange hellinger hvor 
vannet får god fart? På erosjonsutsatte og vassdragsnære arealer vil varig grasdekke dempe 
vannhastigheten og hindre næringsrikt vann å nå bekken. For å legge til rette for 
pollinerende innsekter skal det ved ny tilsåing av grasdekte vannveier benyttes frøblandinger 
med 10 % rødkløver. Vannveiene kan høstes, men det er ikke et krav. 

Vegetasjonssoner langs bekkekanten, særlig på de laveste områdene i terrenget der vannet 
strømmer mot bekken, er gode tiltak for å begrense avrenningen av næringsrikt vann og jord 
til bekk. For å motta RMP- tilskudd er det tilstrekkelig om tilsådde vegetasjonssoner langs 
bekkekantene slås med beitepusser. Vær oppmerksom på at arealet må høstes til fôr, 
dersom det skal mottas produksjonstilskudd. 

 

  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Kantsone-langs-vann/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Vannforskriften/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/jordbruk/#heading-h3-2
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Aktuelle miljøtiltak som kan gjennomføres på starten av vekstsesongen:  

Tiltak om våren 

som   begrenser 
avrenning til vassdrag 

gjennom året 

Merknad 
Tilskuddssats i 
prioriterte områder 

Andre områder -
   området som har 

avrenning til Mjøsa 
og grensevassdrag 

mot Sverige 

Fangvekster 

Søkes i tillegg   til 

ingen/utsatt 
jordarbeiding 

90 kr/daa 90 kr/daa 

Grasdekt 

vannvei   isådd kløver 

Vannveier som   såes 

til på nytt, skal 
inneholde kløver. 

20 kr/m 

(3333 kr/daa) 

15 kr/m 

(2499 kra/daa) 

Vegetasjonssone 

mot   elv/bekk/vann.  

Gjelder i korn   og 

potet/grønnsak og 
eng* 

10 kr/m 

(1666 kr/daa) 

8 kr/m 

(1328 kr/daa) 

Andre 

grasdekte   arealer 

Flomutsatt 

og   erosjonsutsatt 
(3+4) areal 

250 kr/daa 100 kr/daa 

Ugrasharving 

Gjelder 

kun   konvensjonell 
drift 

80 kr/daa 80 kr/daa 

 

Les mer på Fylkesmannens nettsider om kantsone langs vann , om miljøtiltak som kan 
utføres nå  i våronna  og om regionalt miljøtilskudd. 

 

Husk regelverket ved lagring av «tørr» husdyrgjødsel 

Lagring av «tørr» husdyrgjødsel, for eksempel hestemøkk og ulike typer talle har blitt et 
økende «problem» i de seinere år. Lagringen skjer som oftest rett på bakken og i noen 
tilfeller svært nær naboene. Slik møkk er gjerne yngleplass for fluer, den avgir som oftest 
noe lukt og kan gi avrenning av næringsstoffer til vassdrag.  
I følge gjeldende forskrift kan husdyrgjødsel med over 25 % tørrstoff lagres rett på bakken, 
men da på en plass som er skjermet for avrenning av overflatevann. I tilegg må en tilstrebe å 
legge lagerplassen så langt unnna både vann og naboer som mulig.  
Og sist , men ikke minst: Husdyrgjødsel skal IKKE lagres i all evighet. Den skal spres på 
dyrka mark som gjødsel, fortrinnsvis hvert år. Den som ikke har tilstrekkelig spredeareal 
må skaffe seg en spredeavtale med en nabo! En som tar imot husdyrgjødsel må vise til en 
slik avtale og dokumentere bruken i gjødslingsplanen sin.  
 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Kantsone-langs-vann/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Varonna-tid-for-a-anlegge-miljotiltak/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Varonna-tid-for-a-anlegge-miljotiltak/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
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Tilskudd til skogbrukstiltak i 2017 

TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS 
TILSKUDD 

SØKNAD 
SENDES 

SØKE-
FRIST 

SØKNADS-
SKJEMA 

INFO 

Ungskogpleie/avstands-
regulering 

Eiendommer under 10 
000 daa produktiv skog 

35 % 150 kr/daa Kommunen 15.nov Her Her 

Eiendommer over 10 000 
daa produktiv skog 

25 % 100 kr/daa Kommunen 15.nov 

Tettere planting - 
nyplanting 

Inntil 50 planter/daa som 
plantes utover et fastsatt, 
minimumsantall 

1
 

80 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. aug + 
7. nov 

Her Her 

Tettere planting – 
suppleringplanting 

Inntill 50 planter/daa 
med krav at plantetetthet 
etter supplering 
tilfreddstiller 
minimumskravene til 
tetthet 

1
 

60 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. aug + 
7. nov 

Her Her 

Tettere planting - 
markberedning 

Som for nyplanting men 
10 % mindre krav til 
tetthet 

2
 

80 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. aug + 
7. nov 

Her Her 

Gjødsling av skog Kan gis inntil 40 % 
tilskudd. 

40 %  Kommunen 15.sep Her Her 

Skogsbilvegbygging Kan gis inntil 50 % 
tilskudd. 

3
 

50 %  Kommunen Løpende Her Her 

Drift med hest  30kr/m3  Kommunen 25.nov Her Her 

 
2
 Bonitet Minimum 

plantetall pr. 
dekar uten 
markberedt 
felt 

Intervall for plantetall 
som utløser tilskudd 
ved planting på 
markberedt felt 

26 220 198-248 

23 220 198-248 

20 200 180-230 

17 180 162-212 

14 160 144-194 

11 130 117-167 

8 100 90-140 

 
 
3 

Tiltak Krav til 
konkurranseutsetting 

Krav til 
byggeplan 
laget av 
godkjent 
veiplanlegger 

Tilskuddssats 
inntil 

Vei over 750 Ja Ja 50 % 

Bruer over kr 500 000 Ja Nei 50 % 

Vei under 750 meter Nei Ja 50 % 

Vei under 750 meter Nei Nei 45 % 

Byggeplan for ikke realisert vei* Nei Ja 50 % 

*forutsettes det at det er søkt om tilskudd til bygging av vei. 

 
  

1
 Bonitet Minimum 

plantetall pr. 
dekar 

Intervall for plantetall som 
utløser tilskudd (inntil 50 
planter/daa etter oppfylt 
minimumskrav) 

26 220 220- 270 

23 220 220- 270 

20 200 200- 250 

17 180 180- 230 

14 160 160- 210 

11 130 130- 180 

8 100 100-150 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey=
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=skogkultur&servicekey=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=gj%C3%B8dsling&servicekey=
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#forvaltning-av-tilskuddet
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Driftsteknikk/Finansiering-tilskudd-og-skogfond/Tilskudd-til-veibygging-og-drift-med-hest-2017/
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Driftsteknikk/Finansiering-tilskudd-og-skogfond/Tilskudd-til-veibygging-og-drift-med-hest-2017/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=drift+med+hest&servicekey=
https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Skogbruk/Driftsteknikk/Finansiering-tilskudd-og-skogfond/Tilskudd-til-veibygging-og-drift-med-hest-2017/
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Ungskogpleie på Øvre Romerike 2017  
Skogkultur er tiltak som gjøres i skogen og som har stor betydning for verditilveksten.  
Ungskogpleie er et tiltak som påvirker et bestands treslagssammensetning, avstand og overhøyde. 
Riktig ungskogpleie skal sørge for at de trærne som er best egnet til verdiforrentning i fremtiden blir 
stående igjen. Etter ungskogpleie blir trærnes interne konkurranse mindre noe som fører til raskere 
vekst i mange år, før det igjen kan bli aktuelt å regulere ned treantallet. Da ofte ved en maskinell 
tynning. Ungskogpleie regnes som et av de mest lønnsomme tiltakene en skogeier kan gjøre for å 
utnytte det økonomiske potensialet i skogen sin.  
 
Din kommune gir tilskudd for utført ungskogpleie. Tilskuddssatsen varierer med de ulike 
kommunene, men ligger på mellom 20-40%. Sammen med bruk av skogfond, som har en økonomisk 
effekt (skattelette) tilsvarende ca. 50% statstilskudd, vil skogeier få dekket nær 80% av 
skogkulturtiltaket. Samtidig vil de pleide bestandene få et bedre utgangspunkt til å produsere 
kvalitetsvirke og det til kortere tid. En hovedregel er at ungskogpleide og skjøttede bestander får en 
merverdi på +10% i forhold til tilsvarende bestander som er uskjøttet.  
 
Ungskogpleie blir i dag ofte ikke gjort, eller forsømt slik at avstandsreguleringen blir meget kostbar. 
Det er viktig å prøve å få gjennomført ungskogpleien til rett tid både med tanke på kvalitet og 
kostnader. Jeg vil i løpet av 2017 kontakte deg for å kartlegge eventuelle skogkulturbehov du har på 
eiendommen din, og om vi skal få gjort noe med det. Jeg oppfordrer deg 
til å ta kontakt med meg hvis du vet at du har bestander som bør eller 
burde vært ungskogpleid.  
Jeg vil også være behjelpelig med andre skogkulturspørsmål og 
spørsmål angående vei.  
 
Vi snakkes!  
 
Med vennlig hilsen  
Martin Bråthen  
telefon 97611916 eller e-post mbrae@viken.skog.no 
 
*Prosjektet er etablert som et samarbeid mellom kommunene, Fylkesmannen, Øvre Romerike Skogeierområde og Viken Skog 

 

Ny nettside til hjelp for deg som er ny bonde eller skogbruker 

Skal du starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og 
ordninger å forholde seg til. Landbruksdirektoratet har laget en nettside for nye gårdbrukere 
med oversikt over viktige ting å huske på i landbruket, hvem som gjør hva og hvor du finner 
informasjon.  

 
 

God våronn! 

 

 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/ny-bonde-skogbruker

