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PRODUKSJONSTILSKUDD PR. 1.05.17 – 

NYE SØKNADSPROSEDYRER FRA MAI 2017  
 

Som vi tidligere har informert om er det fra og med 1. mai 2017 

nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til 

avløsning ved ferie og fritid. Søknaden om tilskudd består av to 

deler:  

 

Del 1 har søknadsfrist 15. mai med telledato 1. mai (systemet åpnet 27.04).  

Denne søknaden «overlapper» søknaden fra i januar i år, og for å komme over i det nye systemet 

må det søkes igjen nå. VIKTIG! 

 

Det er kun i år at søknadsfristen for del 1 er 15.mai. For senere år blir søknadsfristen for del 1 

15.mars med telledato 1.mars.  

 

Del 2 har søknadsfrist 15. oktober med telledato 1. oktober.  

Søknadsfristene er absolutte og det finnes ikke muligheter til å levere inn søknad etter at 

søknadsfristen har gått ut. Dispensasjon fra søknadsfristen kan kun gis i HELT spesielle tilfeller. 

I tillegg er det for denne søknadsomgangen en etterregistreringsfrist 10. januar, for 

utgifter/opplysninger for perioden etter 15.oktober og fram til 31.desember. 

Etterregistreringsfristen gjelder for bl.a. avløserutgifter og dyr som er sanket fra utmarksbeite.  

 

Tilskuddet for hele søknadsåret 2017 utbetales så i februar 2018. Det vil si kun én utbetaling pr. 

år mot tidligere to utbetalinger.  

 

FOR KOMMENDE SØKNADSOMGANG: 

Det er kun foretak med husdyrproduksjon som skal søke i mai, og det søkes om følgende:  

 Husdyrtilskudd  

 Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 

 Driftstilskudd til melkeproduksjon 

 Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon 

Antall dyr du registrerer i søknad om produksjonstilskudd er grunnlag for maksimalt 

avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal.  

 

Du kan endre opplysningene i innsendt søknad 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut  

Dersom du har levert søknaden innen fristen, har du mulighet til å endre opplysningene i 

søknaden i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, uten å få trekk. For kommende 

søknadsomgang med frist 15. mai, kan du altså endre søknadsopplysningene fram til 29. mai.  

 

Du finner mer informasjon om det nye søknadssystemet på:  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-

soknadsomgang#aktuelle-rundskriv   

 

Uttrekkskontroll 

Ca. 5 % av alle søknadene blir for hver søknadsomgang trukket ut for kontroll. Denne kontrollen 

vil landbrukskontoret utføre etter at fristen på 14 dager til å endre søknadsopplysningene har gått 

ut. Det vil si først på juni for denne søknadsomgangen.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#aktuelle-rundskriv
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#aktuelle-rundskriv


 

Endret kontonummer?  

Har du fått nytt kontonummer som tilskuddsbeløpet skal utbetales til, må du søke om endring av 

dette via søknadsskjema i Altinn – se:  

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-

kontonummer/ 

  

NB! SØKNADEN MÅ LEVERES ELEKTRONISK! 

Det vil ikke lenger være mulig å levere søknad på papirskjema. For å søke elektronisk, må du ha 

tilgang til å logge deg inn via Altinn. Du kan logge deg inn ved å bruke minID, BankID, 

Buypass, Commfides eller BankID på mobil. De som ikke har dette, må ordne det enten med 

Difi - Direktoratet for Forvaltning og IKT (Minid, Commfides), eller banken (BankID). 

 

Du må også ha et mobiltelefonnummer eller en e-postadresse for å få søkt. Dette er for at vi 

skal kunne varsle deg om at du har mottatt vedtak om tilskudd, eller informasjon om nye 

søknadsomganger i din Altinn-innboks. 

 

Har du problemer med innloggingen, ta kontakt med Altinns brukerstøtte på tlf. 75 00 60 00.  

 

VÆR TIDLIG UTE MED SØKNADEN! 

Landbruksdirektoratet har utviklet et nytt elektronisk søknadsskjema, som skal brukes for første 

gang ved denne søknadsomgangen. Dette innebærer at søknadsskjemaet vil se annerledes ut, og 

at det vil ha noen nye funksjoner.  

 

Flere av opplysningene du oppgir i søknadsskjemaet, vil bli kontrollert av systemet før du sender 

inn søknaden. Kontrollene reduserer risikoen for at du fører opp feilopplysninger i søknaden. I 

mange tilfeller er det likevel mulig å sende inn søknaden til tross for at du får feilmelding, så du 

kan overstyre feilmeldinger dersom du mener opplysningene likevel er riktige. 

 

Vi anbefaler uansett at du er tidlig ute med å søke. Søknadsfristen er altså endelig og senest den 

15. mai 2017. Derfor oppfordres ALLE til å sette seg inn i søknaden og søke så tidlig som mulig!  

 

 

PS! ER DET BEHOV FOR HJELP TIL UTFYLLING AV ELEKTRONISK 

SØKNADSSKJEMA, ELLER SPØRSMÅL TIL SØKNADEN FOR ØVRIG – TA 

KONTAKT MED OSS PÅ LANDBRUKSKONTORET! 

 

 

INFORMASJONSMØTE  

4. MAI PÅ TAVERNA ALVDAL 

For å få ytterligere informasjon om ordningen med produksjonstilskudd i 

jordbruket og avløsertilskuddet inviterer enhet landbruk og miljø alle søkere i 

Alvdal og Tynset til informasjonsmøte: 

 

Torsdag 4. mai kl 12-14 

på Taverna, Alvdal 

 

 

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-kontonummer/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Endre-kontonummer/


 

SKOGBRUKSNYTT  
 

Skogkulturinvesteringer – lokale tilskudd i Tynset og Alvdal kommuner for 2017: 

• Markberedning 40 % av kostnaden eks. MVA 

• Planting, supplering og såing 40 % av kostnaden eks. MVA. (Inklusive plantekjøp) 

• Ungskogpleie 40 % av kostnaden eks. MVA – maks tilskudd inntil kr. 200 / daa                                                                                      

Det kreves at alle typer tiltak utføres slik at resultatet tilfredsstiller kravet til faglig standard.  

 

Arealtilskudd manuell 1. gangs tynning i hogstklasse 3   

Gjelder for produktiv bar eller lauvskog, og tiltaket skal utføres slik at det tilfredsstiller faglige 

skjøtselskrav. Krav til uttak av nyttbart virke > 2 m3 / daa. Tilskuddet er basert på tynnet areal - 

og utgjør inntil kr. 400 / daa eller kr. 130 / m3.  Bruk skjema LDIR 917 

 

Klimatilskudd i skogbruket 

Året 2016 ble det innført et nytt klimarelatert tilskudd i skogbruket som omfatter gjødsling (40 

%) og tettere planting (80 %), og dette videreføres i 2017. Nytt av året er klimatilskudd for 

suppleringsplanting (60 %). Denne ordningen har egne søknadsfrister: tettere planting og 

suppleringsplanting 1. august og 7. september, og gjødsling 15. september. Ta kontakt med 

kommunen for nærmere informasjon om denne tilskuddsordningen. Bruk skjema LDIR 909  

 

Generelt om søknader og frister for NMSK- tilskudd: 

For utbetaling av NMSK- tilskudd og skogfond skal skjema LDIR 909 brukes sammen med kopi 

av eventuell faktura, kart eller annen geografisk referanse. Skjema må være signert skogeier, og 

det må krysses av for ønske om eventuelt tilskudd. Alle bilag skal være levert kommunen senest 

innen den lokale fristen 15. november. 

 

Aktuelle skjema og mer informasjon finnes under «skogbruk» på kommunens hjemmeside, 

eller under linken: www.slf.dep.no 

 

Tilskudd til skogsbilveger 2017 

Hedmark fylke er i 2017 tildelt 11 millioner kroner i tilskuddsmidler øremerket skogsbilveier, og 

dette er en økning på 1 million fra 2016.  Det kan ytes tilskudd til nybygging, ombygging og 

punktutbedring av skogsbilveier, bruer og velteplasser. Ordningen omfatter både bil og 

traktorveier med differensierte satser, og minstekostnaden for tilskudd er normalt > kr. 25.000 

eks. MVA.   

 

Tilskuddssatsen vil variere, og er veiledende mellom 15 og 35 % av kostnaden eks. MVA. for 

veiens skogandel.  Vilkår for tilskudd er at veien skal tilfredsstille den tekniske byggenormalen, 

og tilskudd utløser krav om 25 års vedlikeholdsplikt. 

 

Generelt om offentlige tilskudd i skogbruket 

Alle tilskuddssatser er veiledende og baseres på årlige bevilgninger med et begrenset budsjett.  

Endringer vil forekomme – og ta derfor kontakt med kommunen før planlegging/ oppstart. 

 

 

 

 

 

http://www.alvdal.kommune.no/13463.4469.Skogbruk.html


TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. 
Tilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig 

jordbruksproduksjon. Den som har blitt avløst må ha næringsinntekt fra foretaket på minimum 

en ½ G i gjennomsnitt for de to siste inntektsårene. Det kan gis dispensasjon fra kravet om 

næringsinntekt ved oppstart og store investeringer.  

 

Tilskudd kan gis til dekning av dokumenterte utgifter til avløsning. Utgifter til egen ansatt 

avløser, tjenester levert fra avløserlag og fra andre foretak kan gi rett til tilskudd. Begrepet 

avløsning omfatter arbeidsoppgaver som det ikke er uvanlig at gardbrukere utfører selv. Utgifter 

til dyrlege, rørlegger, elektriker, med videre, gir ikke grunnlag for avløsertilskudd. Det gis heller 

ikke tilskudd for utgifter til varer eller materiell som blir benyttet ved utførelsen av tjenesten. 

Ved bruk av en maskinentreprenør til for eksempel slått, raking og pressing av rundballer, må 

arbeidskostnaden være spesifisert i fakturaen.  

 

Tilskudd ved sykdom kan gis til personer som er 69 år eller yngre og som er sykmeldt fra arbeid 

i landbruksforetaket.  

 

Tilskudd ved svangerskap, fødsel og adopsjon kan gis for perioder den som avløses mottar 

svangerskapspenger, foreldrepenger eller engangsstønad. Det kan også gis tilskudd til faren til 

barnet i inntil 14 dager i forbindelse med fødselen.  

 

Tilskudd ved sykdom hos barn kan gis når jordbrukeren følger barn til legeundersøkelse eller 

annen oppfølging i forbindelse med barnets sykdom eller skade.  

Tilskudd ved dødsfall kan gis til nære pårørende etter en jordbrukers dødsfall. 

 

Nærmere opplysninger og søknadsskjema finnes her: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-

ved-sykdom 

 

STABEN 

Nedenfor ser dere telefonliste og e-postoversikt på enhetens ansatte: 

 Ylva Sneltvedt, 62 48 91 34 / ylva.sneltvedt@alvdal.kommune.no  

 Tale Nedberg, 62 48 91 32 / tale.nedberg@alvdal.kommune.no  

 Randi Brænd, 62 48 91 35 / randi.braend@alvdal.kommune.no   

 Ole Sylte Heggset, 62 48 91 36 / ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no  

 Caspar Schärer, 62 48 91 37 / caspar.scharer@alvdal.kommune.no   

 Anders Jensen, 62 48 91 33 / anders.jensen@alvdal.kommune.no  

 Mariann Totlund, 62 48 91 38 / mariann.totlund@alvdal.kommune.no 

 

Som før holder vi til i rektorboligen ved Storsteigen VGS, på utsiden av rv. 3 gjennom Alvdal 

sør for brua over Glomma. Velkommen innom! 

 

GOD LAMMING, VÅRONN M.M. 
 

Alvdal, 28.april 2017 
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