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Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket – del 2  

Søknadsfrist 15. oktober 2021 
Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som 
foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde 
for mange foretak. Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan 
søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget 
tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig 
jordbruksproduksjon.  

Søknadsskjema og veiledning finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.  

Erstatning i svikt i honningproduksjon  
Meldefrist til kommunen 15. September 2021.  
Søknadsfrist 31.oktober 2021  
Erstatning i svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg 
mot. Frist for å melde fra til kommunen er så fort du blir klar over forholdet og senest 15. 
September.  

Veiledning og informasjon finnes på nettsiden til Landbruksdirektoratet  

 

Investeringsmidler i landbruket 2022 
Søknadsfrist 1. desember 2021 

Skal du investere i driftsbygning eller ønsker du å videreutvikle en tilleggsnæring på gården 
kan du søke om tilskudd og lån hos Innovasjon Norge, dersom du har et lønnsomt prosjekt. 
Søknadsfristen inn til kommunen er 1. desember 2021. Innovasjon Norge har oppdatert sine 
hjemmesider med frister og føringer for landbruksmidlene.  
Veiledning, føringer og søknad finnes på www.innovasjonnorge.no 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/erstatning-ved-svikt-i-honningproduksjon
http://www.innovasjonnorge.no/
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Kartlegging av kvikkleire fra lufta 

I perioden 15. september - 22. september vil det kunne høres noe støy fra to helikopter i 
området rundt Nannestad som følge av innsamling av data for kvikkleirekartlegging.  
Undersøkelsene blir gjort på oppdrag for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  
 
Mer informasjon finner du på kommunens nettside om Kartlegging av kvikkleire fra lufta og 

Geoskanning med helikopter i Nannestad.  

 
Landbrukskurs mat og reiseliv  
Hurdal Gjestegård 16. september  
Her får du gode tips og råd om hvordan du kan utvikle din ide videre, samt innsikt i hva som 
beveger seg rundt dette temaet. I tillegg ser vi på finansieringsmuligheter og hvordan du kan 
komme i gang med en forretningsplan.  

• Innlegg fra Malin Jonasson som driver Hurdal Gjestegård. Hør hennes tanker om hvordan 
hun ønsker å utvikle Hurdal Gjestegård til et spennende tilbud for aktivitet og 
overnatting i Hurdal.  

• Besøk av Gitte Hanneman Mollan som jobber med mulighetene for å dra i gang et 
lokalmatnettverk på hele Romerike – Romeriksmat.  

• Andre tema som tas opp på kurset er salg og markedsføring, samt hva HoReCa markedet 
krever hvis du skal selge til dem.  

• Vi gir deg også noen tips på digital synlighet.  
 
Påmelding her.  

 
Prosjekt – «Robust småskala grønt»  
Digital oppstartkonferanse 17. september kl. 12.00 – 13.30  
Konferansen er det offisielle startskuddet for et tre-årig samarbeidsprosjekt for å løfte småskala 
grønt over hele landet. Prosjektet skal gi mer grønnsaker inn i lokalmatmarkedet og sikre god 
kompetanse hos produsentene, både innen salg og produksjon.  
Mer informasjon og påmelding: Markedshager Norge  

 
Fagdag – fossilfrie maskiner og redskaper - Kalnes  
Tirsdag 21. september kl. 12.30.  
Interregprosjektet “Skritt mot klimanøytralt landbruk” inviterer bønder og andre 
landbruksinteresserte til demonstrasjon av ny teknikk og metoder for et fossiluavhengig 
landbruk på Kalnes videregående skole.  
På arrangementet vil det være mulig å teste en rekke fossilfrie løsninger i sitt "rette element". Vi 
stiller med alt fra biler og gartnermaskiner, til hjullastere, korntørke og flishuggere.  
Se mer informasjon på nettsidene til Klima Østfold.  

 
Webinar – «Verdien av å investere i levende matjord»  
Med Dr. Elaine Ingham 27. september kl. 16.30 – 19.15  
Foredrag med en av verdens fremste eksperter innen jordbiologi og jordhelse.  
Mer informasjon og påmelding: Statsforvalteren i Oslo og Viken  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/kartlegging-av-kvikkleire-fra-lufta/
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/geoskanning-med-helikopter-i-nannestad/
https://startupviken.no/arrangementer/landbrukskurs-mat-og-reiseliv-hurdal-gjestegard-16-september/
https://www.markedshage.no/nb/nyheter/2021/08/smaskala-gront---oppstartkonferansee/
https://klimaostfold.no/events/demonstrasjon-og-test-av-fossilfrie-maskiner-og-redskaper-klimasmart-landbruk-viken/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/09/verdien-av-a-investere-i-levende-matjordjordbiologi/

