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Produksjonstilskudd del 2 – søknadsfrist 15. oktober
Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og
fritid for 2019 kan leveres fra og med 1. oktober 2019, som er telledato. Søknadsfristen er
15. oktober 2019. Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig
å levere søknad opptil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. oktober.
Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke
tilskudd.
Du kan søke om følgende tilskudd:












tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt
matpotet dyrket i Nord-Norge
areal- og kulturlandskapstilskudd
tilskudd for dyr på beite
tilskudd for dyr på utmarksbeite
driftstilskudd til melkeproduksjon
driftstilskudd til spesialisert
storfekjøttproduksjon
tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:



tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
tilskudd for grovfôrareal
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Enkelte opplysninger kan etterregistreres i tidligere innlevert søknad etter 15. oktober, men
innen 10. januar:






avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) som er omsatt etter 15. oktober
rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober

Før du fyller ut søknaden bør du sette seg inn i regelverket som berører deg og din
produksjon. Veileder til søknad om produksjonstilskudd (revidert sep. 2019) gir informajon
om vilkårene du må oppfylle for å søke tilskudd, hvordan du søker m.m. Se
landbruksdirektoratets nettsider for ytterligere informasjon om aktuell søknadsomgang.

Tilskudd til regionale miljøtiltak 2019 (RMP)- søknadsfrist 15.
oktober
Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal
stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense
forurensning og fremme kulturlandskapsverdier.
Det nye miljøprogrammet skal gjelde for perioden
2019 – 2022.
Det nye regionale miljøprogrammet består av en
lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare
på kulturlandskapet, og som skal redusere
forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse
vilkår og krav til de ulike ordningene. Det er en del
Figur 1 Grasdekt kantsone i åker (§ 24 i RMP)
endringer i år. Se Veileder med utfyllende
kommentarer og vilkår for tilskuddene. Mer informasjon om RMP finner du på nettsiden til
fylkesmannen.
RMP og kart
I 2019 er det dessverre ikke anledning til å importere kart fra tidligere år. Alle tiltak må
tegnes på nytt. Kart over omsøkte og godkjente arealer for RMP 2018 er tilgjengelig her,
og kan benyttes som støtte ved utfylling av søknad. Merk at ordninger og vilkår er endret.
Godkjent areal fra 2018 vil dermed ikke nødvendigvis godkjennes i 2019.
Dersom du ikke får opp kartet i søknaden er det et tips å forsøke å logge inn via en annen
nettleser.
Vi anbefaler å være tidlig ute med å registrere søknad og ta gjerne kontakt om du har
spørsmål til RMP-ordningene eller søknaden.

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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SMIL og drenering – fortsatt igjen midler i 2019
Det er fortsatt igjen midler til SMIL og drenering. Vi mottar søknader og behandler
fortløpende så lenge det er midler og så langt det lar seg gjøre frem mot nyttår.
Minner om kommunens tiltaksstrategi og retningslinjer , samt nettsiden til
Landbrukdirektoratet der du finner mer informasjon om aktuelle tiltak, prioriteringer,
søknad osv. Mer informasjon om drenering på Landbruksdirektoratet.
Ta gjerne kontakt med kommunen om du har spørsmål til ordningene.

Jordprøver og gjødslingsplan
Vi minner om at det skal foreligger jordprøver og oppdatert gjødslingsplan for å være
berettiget fullt produksjonstilskudd og RMP tilskudd. Jordprøveutstyr kan kan du låne på
landbrukskontoret. Prøver kan om ønskelig leveres her. Laboratoriet henter prøver her
følgende datoer utover høsten: 04.10, 18.10, 01.11, 15.11 og 28.11.
OBS! Prøvene må leveres senest 2 virkedager før hentedato.

Påminnelser - erstatning avlingssvikt 2019
Klippet nettsiden til Fylkesmannen

Husk at spesialreglene fra 2018 ikke videreføres. Her er noen viktige ting å huske på i årets
søknadsomgang:
Meldeplikt og kontroll
Hovedregelen er at bonden skal melde mistanke om avlingssvikt til kommunen så raskt som
mulig. Det er bare skader som er direkte forårsaket av klimatiske forhold som gir rett til
erstatning. I 2018 slapp søkere fra tørkerammede områder å dokumentere skadeårsaken. I
2019 gjelder igjen regelen om at foretaket må kunne dokumentere årsakssammenheng og
skadeomfang. Kommunen skal utføre stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene det er
mottatt melding fra.
Tapsbegrensningsplikt og uhøsta areal
Foretaket har plikt til å drive faglig forsvarlig, forebygge og begrense skaden. Foretakene har
en såkalt tapsbegrensningsplikt. Avling med restverdig skal høstes dersom verdien overstiger
høstekostnadene. Dersom arealet ikke høstes bortfaller vanligvis retten til erstatning for det
uhøsta arealet. Det kan unntaksvis gis erstatning for uhøstet areal, for eksempel ved
ekstraordninært vanskelige innhøstingsforhold. For at bonden skal få aksepte for at areal
ikke kan høstes, må kommunen eller Fylkesmannen bekrefte at innhøstingsforholdene er
uforsvarlige. Dersom bonden anser at avlinga er tapt på rot, og av den grunn ikke ønsker å
høste den, må det innhentes bekreftelse av forvaltningen. Det må gjøres på et tidspunkt da
dette er mulig å vurdere.
Oppmåling av fôrlager
I søknaden om erstatning etter avlingssvikt i grovfôrproduksjon med husdyr, skal søker og en
saksbehandler fra kommunen måle opp fôrlageret med type og mengde fôr. Målingen skal
skje så snart som mulig etter innsett av dyra og innhøstinga er avsluttet. I 2018 var regelen
om at kommunen skulle delta i oppmålingen av fôrlager opphevet.
For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .
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Erstatningsordningen etter avlingssvikt er et sikkerhetsnett i tilfeller der produsentetn ikke
kan sikre seg på annen måte. Den er ikke en inntektsgaranti. Den dekker tap i mengde, ikke
kvalitetstap, med visse unntak for frukt og bær.
Søknadsfristen er 31. oktober. Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet.

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