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Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie 
og fritid for 2018  

10. januar 2019 er frist for etterregistrering av følgende opplysninger:  

 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 

 

Hvor etterregistrerer du opplysningene? 

Etterregistreringen av opplysninger skjer i samme søknadsskjema som du fylte ut da du 
leverte søknaden tidligere i år. Søknaden leveres elektronisk. Trykk på den grå knappen 
under for å bli sendt direkte til Altinn, hvor du finner søknadsskjemaet. 

Etterregistrer opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd 

  

Utbetaling av produksjonstilskuddet er planlagt til  20. februar 2019. 
 
Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her. 
 

Tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) 2018  
RMP tilskuddetet er planlagt utbetalt i slutten av mars 2019. 
 

Miljøvernavdelingens tilskuddsordninger  

For å stimulere flere til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en 
rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv.  

Fristen for å søke er 15. januar 2019. 

Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende 
insekter, kulturlandskap, vassdrag med mer. 

Les info på Fylkesmannen.no og søk på Miljødirektoratets søknadssenter 

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/om-produksjonstilskudd
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gVELN-0008Bq-43&i=57e1b682&c=SmKzfWvXh3UrkkoljaCvmeZx3ljK0TXZIobMRi1astEAbT3op4-N9coqWtLyZ_zHdxBO5IIU-2hFOzFcmgMDLRB7jTpIbwm26fQHjyyXjHq1LkoCZMsEfdvE6247dMMAI2jEPE8B5t5UhvcP6U09vyPGl3IgdQakpI2U950-dXsyQw_rA3bejbBWaLp224XHF57EwXs76skK1Cbg58TcWb5GckbcYeNGMLbjnFtjHRRt1aNwyBvvFfA09lDj7ixEAS_99bEo-OiczH_kMqKL6x5Duv7m2Z-oMDKU8mFpd9JsZv4IvzXS_O_aSHxALOiv_OeobSFBZ5SCL3PdahPzYA
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1gVELN-0008Bq-43&i=57e1b682&c=GbbUpQ-yTl6E9WAKluFPa_KZnNYXTJtAS8wlReLzbKyUYs91_FX8Z3xseLx3gwEUGi1s2fKL9Yl4AyzI71l2XbN0SpzmmLwb9ZJ0Vcal6Swzn6SvnzHJIe9grgFs-XjyTty1BG0ye5JlKZWlxUT0q-LIk3xZnLsFKJL-ROex786nWXipt2HrZfloLrkjT_2B1ltDT9ApZG82ay5UWs6w-tXHA67BN2dHqZJnN76QUf864Tx2OI6g9ytG3BhMh1li


 

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

 

SMIL og Drenering 2019  
Søknadar skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn. 
Løsningen blir tilgjengeleg i februar 2019. Meir informasjon kommer seinare.  

 
Jenter i landbruket – kursrekke 
Akershus Bondelag, Hvam Agroutvikling og Landbrukskontoret i Nes arrangerer ei kursrekke 
for jenter i landbruket.  
Neste samling er 5. februar 2019, det er fortsatt anledning for at man kan melde seg på. 
 
Tema: Næring i skog og utmark 
Sted:  Rolstad gård, Nes 
Tid: 5. februar 2019 kl. 17.30-21.00 
 
Foredrag: Elin Kollerud, Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold 
Foredrag: Eli Eggum, Skogbruksansvarlig i Sørum kommune 
Foredrag: Håvard Midtskogen, Skogselskapet i Oslo og Akershus 
Foredrag: Kvinner i skogbruket  
 
Link til programmet: https://www.bondelaget.no/nyheter/fa-jenter-tar-over-gard-fa-jenter-
star-i-produsentregisteret-article100452-5048.html  
 
Påmelding gjøres til akershus@bondelaget.no  
 

Høring av forslag til kommunedelplan for naturmangfold i 
Nannestad kommune 2019-2026 med temakart naturmangfold 
Forslag til kommunedelplan for naturmangfold i Nannestad kommune 2019-2026 med 
temakart naturmangfold, er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- 
og bygningsloven §§ 11-1 og 11-14. 
 
Det avholdes åpent informasjonsmøte om planen 17. januar kl. 18.30 i kommunestyresalen, 
Nannestad kommunehus. Professor Tone Birkemoe ved NMBU vil innledningsvis holde 
foredrag med tittelen: «Naturmangfold – tjenester i det skjulte» Vel møtt! 
 
Planen ble vedtatt lagt ut på høring i Klima- og miljøutvalget 3.12.2018. Høringsdokumenter 
finner du på kommunens hjemmeside. 
 
Høringsfrist for uttalelse til kommunedelplanen er 12. februar 2019. Uttalelse sendes til 
postmottak@nannestad.kommune.no, via kommunens nettside eller Nannestad kommune, 
Teiealleen 31, 2030 Nannestad. Merk innspillet: «Innspill til kommunedelplan for 
naturmangfold».  
 

http://www.nannestad.kommune.no/
https://www.bondelaget.no/nyheter/fa-jenter-tar-over-gard-fa-jenter-star-i-produsentregisteret-article100452-5048.html
https://www.bondelaget.no/nyheter/fa-jenter-tar-over-gard-fa-jenter-star-i-produsentregisteret-article100452-5048.html
mailto:akershus@bondelaget.no
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/horing-av-forslag-til-kommunedelplan-for-naturmangfold-i-nannestad-kommune-2019-2026-med-temakart-naturmangfold/
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/horing-av-forslag-til-kommunedelplan-for-naturmangfold-i-nannestad-kommune-2019-2026-med-temakart-naturmangfold/
mailto:postmottak@nannestad.kommune.no
https://www.nannestad.kommune.no/horinger/horingene/horing-av-forslag-til-kommunedelplan-for-naturmangfold-i-nannestad-kommune-2019-2026-med-temakart-naturmangfold/


 

For mer informasjon se www.nannestad.kommune.no .     Side 3 

 
 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

http://www.nannestad.kommune.no/

