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Frist 1. september for tettere skogplanting som klimatiltak 
Det gis tilskudd til nyplanting, planting etter markberedning og suppleringsplanting, etter hogst 
dersom man fyller visse kriterier. 

- For nyplanting kan det gis inntil 60 prosent tilskudd av medgåtte kostnader for inntil 50 
planter/daa utover et fastsatt bonitetsavhengig minimumstall.     

- For nyplanting etter markberedning kan det gis inntil 60 prosent tilskudd av medgåtte 
kostnader for inntil 50 planter/daa utover et fastsatt bonitetsavhengig minimumstall. 

- For suppleringsplanting kan det gis inntil 30 prosent av medgåtte kostnader. Det kan gis 
tilskudd til suppleringsplanting for å komme opp på et minimum plantetall/daa på ulike 
boniteter. 

Landbruksdirektoratet garanterer at de oppgitte satsene holdes for søknader som er kommet inn 
innen 1. september 2022. Søknader etter 1/9 vil også bli behandlet, men tilskuddssatsen er da ikke 
garantert lenger. 
  
Søknaden følger det vanlige refusjonskravet fra skogfond. Du ber om refusjon av planterkostnadene 
fra skogfond og systemet regner automatisk ut om du er berettiget tilskudd. 
Les om ordningen her: Landbruksdirektoratet . 
 

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd skjer i flere omganger 
Ekstrautbetalingene i september baserer seg på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 
2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling basert på søknad høsten 2022 i februar 
2023. Det er planlagt tre runder med utbetalinger, slik: 
 

• Tilskudd på grunnlag av godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 
2021. Planlagt utbetalt 7. september.  

 

• Tilskudd på grunnlag av opplysninger registrert i del 1 av søknad om produksjons- og 
avløsertilskudd for 2022. Planlagt utbetalt 14. september. 
 

• Tilskudd til foretak som ikke søkte produksjons- og avløsertilskudd for 2021. Tilskuddet 
utbetales i februar 2023. 

 
Se oversikt på nettsiden til Landbruksdirektoratet der de har sammenstilt hvilke tilskudd som gis på 
grunnlag av hvilken periode. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/ordninger-for-skogbruk/tilskudd-til-tettere-skogplanting-som-klimatiltak?openStep=a2051e73-7f33-475c-84c6-933b57ac52d5-3
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ekstrautbetaling-av-produksjonstilskudd-i-2022


 

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .     Side 2 

Stor økning i tilskuddssatsene for vannmiljøtiltak i RMP 
Statsforvalteren har økt de foreløpige tilskuddssatsene for Ingen jordarbeiding om høsten, 
Direktesådd høstkorn og Fangvekster vesentlig, i prioriteret område for foruresningstiltak. Økningen 
kommer fra øremerkede midler til vannmiljøtiltak i Oslo og Viken for å følge opp helhetlig plan for 
Oslofjorden.  Se nyhetsak hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

 
Tilskudd til avrenning til 
vassdrag og kyst 

 Prioritert område, under 
marin grense 

§ 17 Ingen jordarbeiding om 
høsten 

Klasse 1 130 kr/daa 

Klasse 1 med dråg 130 kr/daa 

Klasse 2 130 kr/daa 

Klasse 2 med dråg 240 kr/daa 

Klasse 3 240 kr/daa 

Klasse 4 240 kr/daa 

§ 20 Direktesådd høstkorn og 
høstoljevekster 

Klasse 1-4. Det er ikke anledning 
til å bruke forutgående og /eller 
påmontert jordarbeidingsutstyr 
(tinder, skåler eller lignende) – det 
vil si utstyr som ikke direkte fører 
såfrøet ned i jorda. 

200 kr/daa 

§ 21 Fangvekst som underkultur Tilskudd gis for fangveskter sådd 
sammen med korn, mais, 
oljevekster og belgvekster. 
Tilskuddet gis til foretak som 
oppfyller vilkåene etter § 17 « 
Ingen jordarbeiding om høsten». 
Fangvekster kan sås sammen om 
våren på om lag samme tid som 
hovedveksten, i forbindelse med 
ugrasharving, før eller rett etter 
tidlig tresking av korn o.l. 

200 kr/daa 

§ 21 Fangvekst sådd etter høsting  Gjelder fangvekster sådd etter 
høsting av grønnsaker, poteter og 
rotvekster. 

350 kr/daa 

  

Tilskuddssatsene er foreløpige, og vil først bli endelig bestemt i januar/februar 2023, etter dialog 
med næringsorganisasjonene i jordbruket m.fl. om fastsetting av de endelige satsene for 
søknadsomgangen for regionalt miljøtilskudd 2022. Øvrige foreløpige satser for tiltak i regionale 
miljøprogram finner dere på temasiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken om regionalt 
miljøtilskudd. Veilederen er ikke oppdatert med nye foreløpige satser, jf. dette skrivet. 

Søknadsfristen er 15. oktober 2022, og du kan søke fra og med 15. september. Lenke til 
søknadsskjema.   

Strømstøtte til Landbruket - informasjonsside 
For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes 
innen 30. september 2022. 
Les mer på egen informasjonsside hos Landbruksdirektoratet  
 

Lykke til med innhøstingen! 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/aktuelle-nyheter---landbruk-og-mat/2022/08/vesentlig-okning-pa-forelopig-tilskuddssatser-vannmiljotiltak/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag-informasjonsside

