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Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - del 2 

Frist: 15.10.20 

Andre søknadsfrist for søknad om produksjons- og avløsertilskudd i 2020 er 15. oktober. Du 
kan søke fra og med 1. oktober, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å 
søke. 

Søknad om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket har to søknadsfrister i året. I oktober 
er det både planteprodusenter, husdyrprodusenter og foretak med bikuber som kan søke. 

 Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato 

 Søknadsfristen er 15. oktober 

 Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har 
gått ut, fram til 29. oktober 

 Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. 
oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag 
fristen er overskredet. 
  

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

Du kan søke om 

 tilskudd til avløsning 

 husdyrtilskudd (unntatt ammegeit og sau) 

 tilskudd til økologisk areal og husdyr 

 tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser 

 distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum 

 areal- og kulturlandskapstilskudd 

 tilskudd til dyr på beite 

 tilskudd til dyr på utmarksbeite 

 driftstilskudd til melkeproduksjon 

 driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

 tilskudd til små og mellomstore melkebruk 
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Du registrerer dyr som gir grunnlag for 

 tilskudd for avløsning 

 tilskudd for grovfôrareal 
 

Er du ny søker? 
Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet 
sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret, som er et register som viser koblingen 
mellom et foretak og en landbrukseiendom. Landbruksregisteret henter opplysninger om 
foretak og virksomhet fra Enhetsregisteret. Du får ikke levert søknad om produksjonstilskudd 
med mindre foretaket er registrert i Enhetsregisteret. 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet. 
 

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket.  

 

Beitetilskuddene i produksjonstilskudd 
Tilskudd til dyr på beite og tilskudd for dyr på utmarksbeite gis for det antall dyr foretaket 
har disponert og som har oppfylt beitetidskravene, samt de øvrige vilkårene for 
beitetilskudd. Alle dyr du søker utmarksbeitetilskudd for må ha minst 50 % av 
grovfôropptaket sitt fra utmarksbeite i minst 5 uker. Tilsvarende må alle dyr du søker det 
generelle beitetilskuddet for hente hovedandelen av det daglige grovfôropptaket sitt fra 
beite i minst 16 uker. En kan søke på begge ordningene for samme dyr når den totale 
beitetida er minst 16 uker og minst 5 av ukene er på utmarksbeite.  
 
Krav for å søke beitetilskudd 
I beiteperioden skal alle dyr som du oppgir ha hoveddelen av sitt grovfôropptak fra beite. 
Det følger av vilkåret om grovôropptak fra beite at beitearealet må ha tilfredstillende 
beitemuligheter for det antall dyr som har beitet der. Dersom  det for eksempel går 50 storfe 
på et beiteareal som bare er stort nok til å dekke et grovfôropptak til 10 storfe, kan det ikke 
innvilges beitetilskudd til noen av dyrene som har gått på det aktuelle beitet. I et slikt tilfelle, 
hvor forskjellen mellom antall dyr som faktisk har beitet på arealet og antall dyr beitet er 
egnet for er så stor, vil det være svært lite sannsynlig at noen av dyrene har tatt opp mer enn 
50 % av grovfôret fra beite. Dermed er det heller ikke grunnlag for å innvilge beitetilskudd 
for noen av dyrene.  
 
Der søker har gjerdet inn utmark og innmark sammen og dyra har tilgang til både innmark og 
utmark samtidig er det ikke mulig å dokumentere at dyra har tatt opp hoveddelen av 
grovfôret i utmarka.  For å oppfylle vilkåret for å få tilskudd til dyr på utmarksbeite må 
utmarksbeite være atskilt fra innmarka.  
 
Du må ha disponert dyra i perioden de har beita for å være berettiget til beitetilskudd, men 
det er ikke krav om at foretaket disponerer dyra per 1. oktober for å få beitetilskudd. Har 
flere foretak disponert dyra gjennom beitesesongen er det foretaket som seinest disponerte 
dyra som har rett til beitetilskuddet. 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd
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Sau og lam på utmarksbeite 
Utmarksbeitetilskudd for sau og lam beregnes på grunnlag av et veid gjennomsnitt av antall 
sau/lam sluppet på utmarksbeite og antall sau/lam sanket fra utmarksbeite. Dyr sluppet 
teller 70 %, og dyr sanket teller 30 %. 
 
Sau/lam kan etterregistreres i søknaden innen 10. januar hvis ikke dyra har blitt sanka fra 
utmarksbeite innen søknadsfristen 15. oktober. 
 
Spesialregel for hester i pensjon i beitesesongen 
Foretak med skriftlig avtale om hest i pensjon kan søke om beitetilskudd for disse hestene 
når de beiter på innmark (kode 193). Det kan ikke søkes om beitetilskudd for hester i 
pensjon for beite i utmark. 
 
Dokumentasjon 
Det kan kreves dokumentasjon for at dyra har vært på beite i angitt periode. Slik 
dokumentasjon kan være egne notater (KSL), faktura fra dyretransport, og/eller annen 
registrering som kan dokumentere tidsrommet og antall av ulike dyreslag på beite. 
 
Dokumentasjonen bør vise 

 antall dyr per dyreslag på beite 

 slippdato og sankedato 

 hvilke beiter de har vært på i ulike tidsrom 
 
Les mer i veileder til søknad om produksjonstilskudd for 2020, kap. 5.5. 
 
Innmarksbeite 
Vi minner om at innmarksbeiteareal som føres opp på søknad om produksjonstilskudd skal 
ha vært brukt til beite i år. Dette må kunne dokumenteres. 
 

Regionalt miljøtilskudd 2020 – søknadsfrist 15. oktober 
Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å 
begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. 
 
Her finner du viktig informasjon om ordningen:  

 Elektronisk søknadsskjema. 

 Veileder for regionale miljøtilskudd og regionale miljøkrav (oppdatert 26.august 2020). 

 Hvordan søke? Veiledning og video som viser hvordan du søker elektronisk.  

 På Fylkesmannens hjemmesider finner du all aktuell informasjon om ordningen. Der 
finnes også et dokument med Ofte stilte spørsmål der du kan finne svar på en del vanlige 
spørsmål. 

 
Noen tips før utfylling av RMP-søknad 
 

 Kombinasjonstabellen ( s. 26 i Veileder for regionale miljøtilskudd) 
o Viser kombinasjon av tilskuddsordninger på samme areal. 

  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/dokumenter/rmp-veileder-2020---6.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke#hvordan-soeker-jeg-
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/dokumenter/regionalt-miljotilskudd/2020/ofte-stilte-sporsmal-rmp---2020.pdf
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 Gras på særlig flom og erosjonsutsatte områder. 
o Tilskuddet gjelder areal i erosjonsrisikoklasse 3 og 4, eller på arealer som 

oversvømmes ved 10 årsflom.  

 Ingen jordarbeiding nær vassdrag 
o Å ikke utføre jordarbeiding på flomutsatt og vassdragsnært areal er viktige 

tiltak for å unngå erosjon og avrenning til sårbare vann. Dersom du søker på 
«Ingen jordarbeiding om høsten» eller «Direktesåing», og arealet ligger 
nærmere vann og vassdrag enn 50 meter, kan du i tillegg søke om tilskudd til 
«Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer» (§ 19).  

 Mekanisk jordløsning/grubbing  
o Det gis ikke RMP tilskudd på areal i stubb der det er gjort jordløsning.   

 Elektronisk søknad i 2020 
Søknadsregistreringen åpnet 15. september 2020. Det er mulig å kopiere fjorårets 
godkjente areal inn i søknaden for 2020, ved import-funksjonen i RMP-kart. 

Antall «trekkdager» etter søknadsfristen reduseres til 14 dager. Det vil si at for sent 
levert søknad medfører at det tildelte tilskuddet vil bli redusert med 1 000 kroner per 
dag etter fristens utløp, opp til 14 dager. Søknad levert etter 29. oktober vil bli avvist, 
med mindre du har søkt om og fått innvilget dispensasjon fra fristen. 

 Kommentarfeltet 
o Bruk dette ved behov for å gi melding til saksbehandler.  

 
Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du trenger hjelp til utfylling eller har spørsmål 
til ordningen før du sender inn søknaden.  
 

Husk regionale miljøkrav i Leira 
Det er viktig at bønder som driver jordbruksdrift i disse områdene setter seg godt inn i 
reglene som gjelder, slik at en oppfyller de krav som ligger i forskiften.   

 Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende 
jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke. 

 Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. 

 Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra 
jordbruksareal. 

Kart over prioriterte områder for miljøtilskudd og prioriterte områder med regionale 
miljøkrav fra nettsiden til Fylkesmannen. 
 

Gjødslingsplan  
Vi minner om at det skal foreligge gyldig gjødslingsplan for å være berettiget fullt 
produksjonstilskudd og tilskudd til regionale miljøtiltak.  
 
Hva er kravet om gjødslingsplan? 
Gjødslingsplanen skal være utarbeidet i samsvar med forskrift om gjødslingsplanlegging. 
Planen skal omfatte alt areal som foretaket disponerer og baseres på representative 
jordprøver. Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet om kravene.  

  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2015-06-10-599?q=regionale%20milj%C3%B8krav
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fff6edb6826344e4ae58216acaeeaf1e
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/sporsmal-og-svar/om-regelverket#hva-er-kravet-om-gjoedslingsplan-
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Jordprøveutsyr og innlevering av prøver 
Landbrukskontoret har jordbor til utlån, og du kan få esker til jordprøvene og flaske for 
husdyrgjødselprøver.  
 
Jordprøver kan leveres inn her for videre frakt til laboratoeriet. Det er henting av prøver 
følgende onsdager utover høsten: 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. og 9.12 (ved behov).  
 
Lever prøvene eller gi oss melding om innlevering senest to dager før hentedatoene.  
 

Drenering 
Det er fortsatt igjen midler av årets ramme til drenering. Søknader behandles fortløpende. 
Informasjon om ordningen og søknad finner du på nettsiden til landbruksdirektoratet. 
 
Avslutning av saker  
Når arbeidsfristen for et tiltak nærmer seg vil du få et varsel per SMS eller brev i Altinn. Hvis 
tiltaket er ferdigstilt kan du be om sluttutbetaling. Veiledning til hvordan du rapporterer og 
ber om utbetaling finner du på nettsiden til Landbruksdirektorat.  
 
Dersom deler av dreneringen er gjennomført innen fristen, kan kommunen godkjenne 
tilskudd for det arealet som er ferdig drenert innen fristen. Fristen kan ikke forlenges. 
Forskriften inneholder ikke adgang til å søke om dispensasjon. Dersom søker ønsker å 
fullføre dreneringen på det resterende arealet, må han/hun sende inn ny søknad. 

 
SMIL 
Det er per i dag ingen SMIL-midler disponible for nye søknader i høst.  
 
Avslutning av saker  
Når arbeidsfristen for et tiltak nærmer seg vil du få et varsel per SMS eller brev i Altinn. Hvis 
tiltaket er ferdigstilt kan du be om sluttutbetaling. Veiledning til hvordan du rapporterer og 
ber om utbetaling finner du på nettsiden til Landbruksdirektorat.  
 
I varselbrevet finner du informasjon om muligheten til å søke utsettelse. Dersom tiltaket ikke 
er påbegynt eller planlagt påbegynt i år anbefaler vi å trekke søknaden og heller søke på 
nytt.  
 

Tilskudd til bevaring av MiS-områder 

For 2020 er det øremerket 8 mill kr på nasjonalt nivå til å ivareta og videreutvikle 
miljøverdier i skog. Dette omfatter blant annet delvis dekning av økonomisk tap knyttet til 
langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår 
fra hogst eller legger om skogsdriften. I klartekst vil det si at det kan gis tilskudd til å la MiS 
områder stå urørt. 
Nannestad kommune hadde en tilsvarende runde med dette i 2004/2005 og mange benyttet 
seg da av muligheten til å søke tilskudd. Føringer og tilskuddsberegning er gitt fra 
Landbruksdirektoratet. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om ordningen. 
  

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord#hvordan-rapportere-og-be-om-utbetaling-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket#utbetaling-og-rapportering
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-12
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Tilskudd til tiltak i skogbruket 2020 
Søknad om tilskudd registreres digitalt via Skogfond på nett, som alle skogeiere har tilgang til 
via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at 
tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som 
vedlegg i slutten av utfyllingen. 
Som et alternativ til digital registrering, kan søknad om tilskudd leveres på papir til 
skogbruksetaten i kommunen. Dette skal skje på skjema LDIR-909, og med søknaden skal det 
leveres kopi av faktura og et kart som viser hvor tiltaket er gjennomført. 
 
TILTAK KRITERIER TILSKUDD MAKS 

TILSKUDD 
SØKNAD 
SENDES 

SØKE-
FRIST 

SØKNADS-
SKJEMA 

INFO 

Tettere planting - 
nyplanting 

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

1
 

60 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. aug + 
7. nov 

  

Tettere planting – 
suppleringplanting 

Det gis 50 prosent 
tilskudd til 
suppleringsplanting, 
uavhengig av hvor mange 
planter som suppleres 
inn. Men det et krav at 
plantetetthet etter 
supplering tilfredsstiller 
det fastsatte 
minimumsantall pr daa 
ved tettere nyplanting 

1
 

20 %  Kommunen 1. aug + 
7. nov 

Her Her 

Tettere planting - 
markberedning 

Som for nyplanting men 
10 % mindre krav til 
tetthet 

2
 

60 % Inntil 50 
planter/daa 

Kommunen 1. aug + 
7. nov 

Her Her 

Gjødsling av skog Ingen tilskudd i 2020      Her 

Skogsbilvegbygging Se vår hjemmeside  20-60%  Kommunen 30.april Her Her 

Drift med hest Se vår hjemmeside 50 kr/m3  Kommunen 15.nov Her Her 

Ungskogpleie Eiendom under 10000 da 
Eiendom over 100000 da 

40%/220kr 
30%/150kr 

 Kommunen 15. nov Her Her 

Markeberedning Se vår hjemmeside 20%/75kr  Kommunen 15. 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 

 
Koronatiltak skogbruket 
Koronaepidemien medfører utfordringer for skogbruket. Landbruksdirektoratet har derfor 
opprettet en ny tilskuddsordning kalt Ekstraordinært driftstilskudd. Kriterier finner du her 
(Landbruksdirektoratet) og her (Fylkesmannen). Det er kun skogeier som kan søke om 
tilskudd. Tilskuddet skal søkes om og godkjennes før tiltaket gjennomføres. 

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/eiendom-og-skog/skogfond/sjekk-din-konto#skogfond-paa-nett
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=909&servicekey=
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/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak#forvaltning-av-tilskuddet
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=landbruksvei&servicekey=
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-11
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=drift+med+hest&servicekey=
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/landbruk/tilskuddsordninger/retningslinjer-for-soknader-om-tilskudd-skogsveger-taubane-hest-o.a.-n.._.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema/_attachment/74605?_ts=16a4f77ee48&download=true
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-7
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/skjema/_attachment/74605?_ts=16a4f77ee48&download=true
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/tilskuddsordninger/#heading-h3-7
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skogberedskap/korona-tilskudd/ekstraordin%C3%A6rt-driftstilskudd
https://fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/skogbruk/mer-viktig-informasjon-til-deg-som-er-skogeier-i-oslo-og-viken/#hogsttilskudd2020
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Tilskuddsordningen skal bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører til å 
utføre helmekaniserte skogsdrifter der det tas ut tømmersortimenter som det er avsetning 
for. Samtidig skal miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skogen ivaretas. Ordningen gjelder fra 12. mai og søknadsfristen for å søke 
tilskudd er 30. november. Driftene det søkes tilskudd om må være gjennomført før dette, og 
det må foreligge godkjent dokumentasjon på hogstvolum fra tømmerkjøperen innen samme 
frist.  
Følgende tiltak omfattes av tilskuddsordningen: 

 Tilskudd til helmekanisert tynning 

 Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad 

 Tilskudd til taubanedrift 

 
Går du med tanker om å investere i driftsbygning eller videreutvikle 
en tilleggsnæring på gården? 
Innovasjon Norge kan hjelpe til med finansiering dersom du har et lønnsomt prosjekt.  
 
Prioriterte områder innenfor tradisjonelt landbruk i Oslo og Viken i 2020 er: 

 Korntørker/-lager med lufttilførsel 

 Potet, grønnsaker, frukt, bær og veksthus 

 Melkeproduksjon 

 Nødvendige investeringer/oppgraderinger (ikke produksjonsøkning) 
 
Prioriterte områder innenfor bygdenæringer i Oslo og Viken i 2020 er: 

 Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling 

 Inn på tunet (IPT) 

 Landbruksbasert reiseliv 

 Andelslandbruk 
 
Årets ramme er tom, og nye søknader kan først sendes til Innovasjon Norge etter nyttår. Det 
er ingen søknadsfrist så det er førstemann til mølla som gjelder. 
Det er viktig å begynne med søknadsprosessen tidlig. Ta kontakt med Nannestad kommune 
v/landbrukskontoret. 
 
Mer info finnes på www.innovasjonnorge.no   
 

Webinarserie om jord og jordhelse 
Norsk Landbruksrådgiving  tilbyr en serie på tolv nettmøter om jord og jordhelse. Se 
nettsiden til NLR.  
 

Besøk og veiledning i koronatida 
På grunn av korona tar vi kun imot besøkende etter avtale.   
 
 
 

http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.innovasjonnorge.no/
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/jordwebinar/
https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2020/jordwebinar/

