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Søk om produksjons- og avløsertilskudd, regionalt miljøtilskudd og 
tilskudd til organisert beitebruk 

Søk elektronisk, trygt og enkelt! Se Landbruksdirektoratet  for dirkete innlogging til de 
aktuelle søknadskjemaene i Altinn. Da slipper du å lete deg fram til riktig skjema slik du må 
når du logger deg inn via Altinn.  

Produksjonstilskudd 2018 del 2 

Søk her 

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 
kan leveres fra og med 1. oktober 2018, som er 
telledato. 

Søknadsfristen er 15. oktober 2018. 

Søknadsfristen er absolutt. Du kan ikke levere søknaden etter fristen. Når du har levert 
søknaden innen fristen, kan du endre søknadsopplysningene i 14 dager etter at 
søknadsfristen har gått ut, det vil si til og med 29. oktober. 
Del 2 av søknaden gjelder både foretak med husdyrproduksjon og foretak med 
planteproduksjon. 
 
Mer informasjon 
Mer informasjon om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid, kan du finne 
på nettsidene til landbruksdirektoratet. Spesielt relevant er: 

 Veileder til søknad om produksjonstilskudd, som gir deg veiledning til hvordan du 
skal fylle ut søknaden. 

 Nettsidene for søknad i 2018, som gir deg mer informasjon om hva du skal søke om 
når i 2018. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/kampanje/s%C3%B8k-om-produksjons-og-avl%C3%B8sertilskudd-regionalt-milj%C3%B8tilskudd-og-tilskudd-til-organisert-beitebruk
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#veiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/soknad-om-produksjonstilskudd
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 Kommentarrundskrivet, som gir deg informasjon om hvordan en skal forstå 
bestemmelsene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Informasjon om hvordan du søker finner du her. Her finner du veiledning for hvordan du 
logger inn i Altinn 

 

Regionalt miljøprogram (RMP)   

Søk RMP her   

Søknadsfrist 20. oktober 

Se nettsiden til fylkesmannen for viktig informasjon om 
de ulike miljøordningene, tilskuddssatser, 
søknadsinformasjon og regelverk.  

Organisert beitebruk  

Beitelag kan søke om tilskudd til drift av beitelag.  Søknadsfrist 1. november. 
Søk om tilskudd til organisert beitebruk her 

 

Hvordan søke erstatning for klimabetinget avlingssvikt? 

Landbruksdirektoratets nettsider har en «Hvordan søke»- side med god informasjon.  
Den finner du her: 
 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-
skader/avlingssvikt/hvordan-soke 

Trykk på  for å komme  til søknadsskjema i Altinn. 

Tips: Sett av godt med tid og finn frem dokumentasjon før du begynner på søknaden i Altinn. 

Forskudd 
Du kan søke om inntil 70 % forskudd ved å bruke det vanlige 
søknadsskjemaet for avlingsskadeerstatning. Ønsket 
forskuddsprosent oppgir du i søknadens del 2. Grunn for 
forskuddssøknad oppgis i begrunnelsen på søknadens del 2. 

Søknader uten ønske om forskuddsbetaling behandles som vanlige 
søknader og får sluttutbetaling etter 31. oktober og når alt kornet er 
levert. 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#aktuelle-rundskriv
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke#hvordan-logger-jeg-inn-via-altinn-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke#hvordan-logger-jeg-inn-via-altinn-
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-tilskudd-til-organisert-beitebruk/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/hvordan-soke
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/hvordan-soke
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Krav til dokumentasjon 
Søknad om avlingsskadeersttatning skal dokumenteres. Søknad om forskudd skal 
dokumenteres på best mulig vis (oppgjør fra mølla, antall baller, anslag for 3.slått ol.). 

Oppgjørsbrev – Har du levert alt kornet og ønsker rask behandling skal oppgjørsbrevet 
legges ved søknaden. Oppgjørsbrev kan også sendes landbrukskontoret i etterkant, men 
skriv da en kommentar om dette på siden for vedlegg. 
 
Åker til fôr – De som har solgt åker til fôr, der fôrkjøper har høsta, må levere 2 fakturaer for 
å unngå at arealet må flyttes til fôrkjøper i PT-søknaden. En faktura for salg av fôr (fra 
eier/driver til fôrkjøper) og en for jobben med å slå (fra fôrkjøper til eier/driver). Disse 
bilagene må følge med søknaden eller sendes til landbrukskontoret merket med 
søknadsnummer. 
 
Grovfôr/Husdyrbønder 
Ved søknad om forskudd er det viktig å anslå for hele sesongen, ikke bare frem til 
søknadsdato. Og dokumenter så godt man kan (bilder, forplan ol.) 

For å finne berettiget erstatning må man finne (så godt det lar seg gjøre) hvor mange 
fôrenheter (FEm) som er hentet ut fra engarealene i vekstsesongen 2018, enten i form av 
rundballer, gjennom beitende dyr, gras som er lagt i silo eller som er foret til dyr inne. 

Et eksempel på en godt utfylt søknad for et foretak med grovfôr og husdyr  finner du på 
landbruksdirektoratet . 
 
Mer informasjon 

 Fylkesmannen samler inn og legger ofte stilte spørsmål og svar her 

 Landbruksdirektoratet –
 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-
klimabetingede-skader 

 Bondelaget – https://www.bondelaget.no/avlingsskade/ 
  

Ta kontakt med landbrukskontoret om du har spørsmål eller trenger hjelp med søknaden.  

De som ikke har lastet opp alle nødvending vedlegg i søknadene, kan sende aktuelle vedlegg inn til kommunens 
postmottak. Vedleggene må merkes nøye med navn, gård og bruksnummer, adresse og hvilken sak vedleggene 
hører til slik at dokumentsenteret kan føre de på riktig sak.  

Jordprøver  
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 leveres her og blir hentet  følgende tirsdager utover høsten: 
09.10, 23.10, 06.11, 20.11.   
 

OBS! Prøvene må leveres senest 2 virkedager før hentedato.  

  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/viktig-for-sokere-2018#spesielle-beregningsregler-for-korn-og-grovf-r
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/ofte-stilte-sporsmal-ved-utfylling-av-soknad-om-avlingssvikt/
https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Jordbruk/ofte-stilte-sporsmal-ved-utfylling-av-soknad-om-avlingssvikt/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader
https://www.bondelaget.no/avlingsskade/
https://www.bondelaget.no/avlingsskade/
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Bygdeutviklingsmidler for 2019 
 
Frist for å søker BU midler er 1. desember 2018. 
Søknader som kommer inn etter denne datoen vil ikke ha første prioritet, men vil bli tildelt 
midler om det er midler igjen.  
Søknadene leveres elektronisk hos Innovasjon Norge. Oversikt over aktuelle vedlegg som må 
følge søknaden finner du i Dokumnetasjonsguiden. Er prosjektet berettiget tilskudd? – se 
hvilke prosjekter som nå prioriteres.  
 

Når søknaden sendes inn til Innovasjon Norge, må den være komplett med all informasjon 
som skal følge saken, og alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt.  

 
Ta kontakt med landbrukskontoret for mer veiledning og informasjon.  
 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/
https://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/oslo-akershus-ostfold/Reglerforinger-for-landbruksvirkemidler-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold-/Skjemaer-og-hjelpemidler/
https://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/oslo-akershus-og-ostfold/
https://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/regionalt/oslo-akershus-og-ostfold/

