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Produksjons- og avløsertilskudd
Det nærmer seg ny søknadsomgang for produksjons- og avløsertilskudd. Nå skal det søkes for disponerte dyr og arealer. Telledato er
som vanlig 1. oktober, og søknadsfrist er 15. oktober. Innsendte
søknader kan endres fram til 29. oktober. Hvis du skal etterregistrere
avløserutgifter, husk å krysse av for påminnelse – da blir det lettere å
huske fristen som er 10. januar.
Husk å se etter at du får kvittering for innsendt søknad. Dette er ditt
bevis på at søknaden er sendt. Om du ikke mottar dette, ta kontakt
med oss slik at vi kan sjekke om søknaden er registrert.
Det er mulig å sende søknad fram til 29. oktober, men tilskuddet
reduseres da med 1 000 kroner for hver dag fristen (15. oktober)
overskrides. Hvis dette er din siste søknadsomgang, så husk å ikke
slette foretaket ditt før utbetalingen er gjennomført. Da kan ikke
tilskuddet utbetales.

 Kontakt:
Marte Marie Taralrud

Grunnlag for søknaden er arealtallene for jordbruksjord fra arealressurskartet. Du kan se på NIBIOs
gårdskart hva som er registrert av jordbruksjord på din eiendom eller leide areal. Nye arealer som du
mener skal omgjøres til fulldyrket, skal ha et godkjenningsvedtak fra kommunen og befares før arealet
endres i arealressurskartet. Arealer som ønskes omgjort til innmarksbeite skal også befares først, og
arealet må oppfylle kravene til NIBIO.
Her finner du mer informasjon om aktuell søknadsomgang for produksjons- og avløsertilskudd. Under
«Veiledning» litt nede på siden finner du veilederen for denne søknadsomgangen. Denne bør leses,
siden du selv er ansvarlig for å sette deg inn i regelverket. Les spesielt punktet «Oversikt over
endringer».
Her kommer du direkte til Altinns søknadsskjema.

Dekk til korn og halm under transport!
Vi oppfordrer alle som transporterer korn og halm rundt om i bygda nå til å dekke over dette under
transporten. Både floghavre og hønsehirse er to arter vi ikke ønsker å spre frø fra. Med tanke på at
hønsehirse stadig øker i utbredelse og er vanskelig å bli kvitt, er det viktig med forebyggende tiltak!
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Ny landbruksrådgiver på plass: Eirin S. Trannum
Vår nye landbruksrådgiver Eirin er allerede godt i gang, og er klar til dyst. Lillehammerjenta er
allsidig utdannet med erfaring fra eget bruk hvor hun har drevet med potet, skog og korn. Interesse for
skog og landbruk har vært et tema i valgt utdanning, og valget falt derfor på Sønsterud skogskole i
2011. Hun har også agronomutdanning fra Høgskolen i Innlandet, avdeling Blæstad.
Eirin ser frem til å bli bedre kjent med Totenbygdene.
Hun kan treffes på telefon 468 41 498 og e-post eirin.trannum@ototen.no

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)
Regionalt miljøprogram skal bidra til å ivareta jordbrukets
biologiske mangfold, kulturlandskap og kulturmiljøer og
-minner. Ordningen er også viktig for å redusere bruken av
plantevernmidler, utslipp til luft og avrenning til vann fra
jordbruket.
Har du i løpet av vekstsesongen utført tiltak som kvalifiserer til
utbetaling av regionalt miljøtilskudd? Da må du huske
søknadsfristen som er 15. oktober for jordbruksforetak og 15.
november for beitelag.
Husk å se etter kvittering for innsendt søknad. Dette er ditt bevis på
at søknaden er innsendt. Om du ikke mottar kvittering, ta kontakt
med oss slik at vi kan sjekke om søknaden er registrert. Her kommer  Kontakt: Eirin S. Trannum
du direkte til søknadsskjema i Altinn.
Søknadsskjemaet åpner 15. september. Vi anbefaler å starte søknadsprosessen tidlig, i tilfelle det
skulle dukke opp spørsmål eller du trenger hjelp. På Landbruksdirektoratets nettsider finner du
informasjon om innhold og utfylling av søknad. For mer informasjon om regionale miljøtilskudd se
gjerne Statsforvalteren i Innlandets nettside. Statsforvalteren kommer også til å sende ut veileder til
alle som søkte produksjonstilskudd i 2020 samt legge den på sin hjemmeside. Denne veilederen
kommer til å være veldig nyttig i søknadsprosessen, og vi anbefaler dere å lese denne. Det er også
laget en egen side hvor det er listet opp vanlige spørsmål med svar fra tidligere søknadsomganger.
Hvis du ønsker å gjøre endringer etter søknadsfristen, bør du kontakte oss først. Der er mulig å
gjenåpne søknaden inntil 14 dager etter fristen (NB! Ukedager, ikke virkedager), men hvis du gjør
dette blir tilskuddet redusert med 1 000 kroner per dag fra søknadsfristen gikk ut. Du må derfor
vurdere om det lønner seg å gjenåpne søknaden hvis du har glemt å legge inn et tiltak.
Hvis du ønsker å trekke ut et tiltak fra søknaden, må du sende oss et kart over arealet og tiltaket du
ønsker å fjerne. Dette må gjøres før vi eventuelt varsler deg om kontroll.
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Nydyrking
Kravet om å søke nydyrking gjelder godkjenning av plan for fulldyrking og overflatedyrking av
udyrket mark, og for gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unyttet i over 30 år. For alle
nydyrkingstiltak skal søker vurdere om tiltaket må konsekvensutredes. Søker må selv ta hånd om og
bære kostnadene ved å gjennomføre undersøkelsen. Utredningen må følge anerkjent metodikk, og
utføres av personer med relevant faglig kompetanse.
Nydyrkingsarealet kan ikke ligge i kantsonen mot vassdrag. Det må da settes igjen en vegetasjonssone
mot vassdraget. Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.
Det kan også være lurt å lese litt i veileder til forskrift om nydyrking.
Det omsøkte arealet skal befares ved barmark, og kommunen skal innhente nødvendig uttalelser fra
for eksempel regional kulturmyndighet og Statsforvalteren. Befaringer vil ikke bli gjennomført etter
1. november. Hvis snøen kommer tidligere enn dette, må fristen også fremskyndes. Hvis man ønsker
befaring samme året som man leverer søknaden, må søknaden leveres i god tid før fristen.

Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i
plante- og honningproduksjon
I 2020 ble forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i
plante- og honningproduksjon endret på grunn av
pandemien. Formålet er å redusere de økonomiske tapene
som oppstår enten ved klimatiske forhold eller som følge av
manglende arbeidskraft. Det kan gis erstatning etter denne
ordningen for vekstsesongen 2021 til foretak som ikke har
kunnet høste frukt, bær, grønnsaker og potet som følge av
manglende arbeidskraft på grunn av restriksjoner i
forbindelse med koronapandemien. Søknadsfristen er som
 Kontakt: Marte Marie Taralrud
vanlig 31. oktober.
Erstatningstaket per vekstgruppe er hevet fra 750 000 kroner til 2 000 000 kroner for redusert avling
på grunn av manglende arbeidskraft. Det utbetales ikke erstatning over 750 000 for avlingssvikt som
skyldes klimatiske forhold. Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside.
Vilkår er at foretaket ikke har kunnet høste avlingen på grunn av mangel på arbeidskraft, men
foretaket forventes å ha utført alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor del av avlingen som mulig.
Det må kunne dokumenteres at dette er prøvd på ved levering av søknaden. Eksempler på tiltak kan
være å benytte norsk arbeidskraft, benytte «selvplukk» der det er mulig eller ta i bruk tilgjengelig
teknologi. Foretaket må så raskt som mulig melde fra til oss om vanskeligheter med å skaffe
arbeidskraft, og det skal gjennomføres en befaring.
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Drenering
Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering.
Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. Skal leier søke om tilskudd, må det
medfølge en skriftlig avtale med eier i søknaden. Dette kan være en egen avtale angående dreneringen,
eller jordleieavtale hvis drenering er spesifisert i avtalen. Det gis ikke tilskudd der tiltaket er påbegynt
før tilskuddet er innvilget.
Søker må ha en plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen
av dette. Det er obligatorisk å laste opp kart med grøfteskisse. Kartet skal vise omriss av arealet som
skal dreneres, plassering av hovedavløp, kummer og samle- og sugegrøfter. Hvis du ikke leverer
skisse med målestokk, må du oppgi lengdene på de ulike grøftene. Dette fylles ut i det digitale
søknadsskjema, som du finner hos Altinn.
Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving
utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting (usystematisk) kan det gis 30 kroner per løpemeter
grøft, opptil 2 000 kroner per dekar. Svar på søknaden vil du få i innboksen på Altinn.
Det skal gis melding til kommunen når du starter dreneringsarbeidet, slik at kommunen kan føre tilsyn
med arbeidet. Kommunen skal også ha melding om avsluttet grøfting før du begynner med
jordarbeiding, for å kunne kontrollere tiltaket. Utbetalingsanmodning leveres i samme søknad på
Altinn. Husk å levere med obligatorisk rapporteringsskjema.
Les mer om utbetaling under punkt 4 Svar og utbetaling på Landbruksdirektoratets side om drenering
av jordbruksjord. På denne siden finner du også mer informasjon om søknadsprosessen.

Problemer med produsentnummer
– Brønnøysundregisteret har «vasket» registeret
Vi har de siste dagene mottatt flere henvendelser fra foretak som skal levere korn, som får beskjed om
at produsentnummeret ikke er aktivt. Det viser seg at dette skyldes en automatisk «vask» hos
Brønnøysundregisteret, hvor de har sletter underenheten hos foretak med lav aktivitet. Denne
vaskingen har da rammet foretak som for eksempel leverer korn eller lam én gang i året.
For å få ordnet opp i dette må Brønnøysund få beskjed om at underenheten skal registreres igjen, før vi
kan få lagt det inn i Landbruksregisteret som danner produsentnumrene. For å undersøke om ditt
foretak har mistet underenheten, kan dere søke på organisasjonsnummeret på «Finn foretak/selskap»
på Brønnøysundregisterets nettside. Nederst på siden med ditt foretak vil du se om det er en oversikt
over registrerte underenheter eller om dette mangler.
Slik ser det ut hvis underenheten er registrert:

Slik ser det ut hvis underenheten mangler:
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Vilt
Jaktsesongen nærmer seg i mange områder hos oss. Småvilt, rådyr og hjort har startet eller starter
innen kort tid og varer til 23.12 for de fleste arter. Elgjakta starter 1.10. og varer til 30.11.

Skogfond
Hvis du vurderer å bygge vei i skogen din og tenker å benytte
skogfond, er det lurt å ta kontakt med kommunen tidlig. Da
vet vi i planlegging og budsjettering av tilskuddsmidler hva vi
skal søke om. Det er ikke sikkert vi har nok eller kan få nok
midler hvis søknaden kommer midt i året. Kommunens
budsjett for tilskuddsmidler må være klart til starten av
desember, og da er det greit å vite hva dere tenker om
bygging/restaurering av veier. Slik det ligger an for dette året
er det foreløpig igjen noen midler for tilskudd.
 Kontakt: Åse Marit Skjølås
Vi minner også om at alle tiltak i skogen som kan være
berettiget tilskudd må være levert kommunen før
c
1. desember for å være sikret å få tilskudd. Dersom det ser ut til å gå tomt for midler vil det bli vurdert
om tilskuddssatsen justeres ned, slik at alle får noe. Dette er i tråd med retningslinjene som Vestre
Toten kommune og Østre Toten kommune har utarbeidet sammen.

Tilskudd til gjødsling av skog
Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det kan gis
inntil 40 prosent tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført
gjødsling. Areal, bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr felt må oppgis, sammen med
kartutsnitt som viser beliggenhet av det aktuelle feltet.
Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.

Tettere planting - høst
Søknad om tilskudd registreres digitalt via ‘Skogfond på
nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets nettside. Søknad skal registreres så snart som
mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.
Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres
samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene
‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes.
Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er
tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader
lastes opp som vedlegg i slutten av utfyllingen.
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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.
Frist for å levere søknad til kommunen er 7. november for høstplanting.

Beitebruk
Utbetaling av tilskudd til tiltak i beiteområder
Hvis du får tilskudd utbetales pengene først etter at du har gjennomført tiltaket. Du må sende
sluttregnskap og anmode om utbetaling. Det er kommunen som utbetaler pengene. Hvis kostnadene til
gjennomføring av investeringstiltaket og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjektet blir lavere
enn godkjent kostnadsoverslag, reduseres tilskuddet tilsvarende.
Det kan gjøres utbetalinger på bakgrunn av dokumentasjon, etter hvert som deler av prosjektet eller
tiltaket utføres. Dette må spesielt godkjennes av kommunen. Minst 25 prosent av tilskuddet vil bli
hold tilbake til arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.

Tilbakebetaling og avkortning
Hvis det er gjort feil i utbetalinger, ved regelbrudd eller du har gitt feil opplysninger, kan
Landbruksdirektoratet kreve tilbakebetaling og/eller avkorte tilskuddet.
Tips:
•
•
•

Ha all nødvendig informasjon tilgjengelig før du starter.
Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å lagre underveis.
Skal du legge ved dokumenter/filer som ikke er i standard Microsoft Office-format,
bør du lagre dokumentet som pdf-fil før du laster opp.

Registrere utbetalingsanmodning
For å få utbetalt tilskudd i prosjekter, må du sende inn en anmodning om
utbetaling. Du kan anmode om utbetaling av tilskudd underveis i prosjektperioden,
eller når prosjektet og/eller tiltaket er fullført. For å få utbetalt tilskudd må du legge
ved dokumentasjon på utgifter som har medgått, eller annen dokumentasjon på at arbeidet er
utført. Krav til dokumentasjon vil variere mellom ordninger.
Når du skal anmode om utbetaling av tilskudd, gjør du følgende:
•

Steg 1. Finn fram til aktuell ordning og følg lenke til søknadsskjema.

•

Steg 2. Logg på.

•

Steg 3. Velg aktøren som du skal anmode om utbetaling til. Hvis du har søkt som
privatperson, velger du deg selv som privatperson som aktør. Hvis det er et foretak, velger du
riktig foretak.

•

Steg 4. Du er nå inne på «Min side» til ordningen du valgte. Her ser du alle søknadene som er
sendt inn for aktøren som du er innlogget som. Øverst til høyre ser du (hvilken aktør) du er
innlogget som.
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•

Steg 5. Hvis du ikke finner søknaden din i listen, kontroller at du er innlogget som riktig
foretak.

•

Steg 6. Velg "se detaljer" på den saken som du skal anmode om utbetaling på. Velg deretter
"Utbetalingsanmodning" og trykk på knappen "Registrer utbetalingsanmodning".

Når du har kontrollert at alle opplysningene i anmodningen om utbetaling er korrekt, sender du
inn anmodningen. Det er ikke mulige å slette en anmodning som er sendt inn.
Du vil motta en kvittering på at anmodningen om utbetalingen er sendt inn.
Foretak mottar kvittering i Altinn og privatpersoner mottar kvittering i digital postkasse. I tillegg vil
kontaktpersonen som er oppgitt i søknaden motta en varsling på sms og/eller e-post om at det ligger en
kvittering i Altinn eller i sin digitale postkasse.

Feil eller mangler i anmodningen
Du kan ikke endre eller slette en utbetalingsanmodning etter at den er sendt inn.
Hvis du har fylt inn feil informasjon, må du ta kontakt med saksbehandler for å få hjelp.

VIKTIGE FRISTER









15.09. Gjødsling av skog
01.10. Telledato produksjons-/avløsertilskudd
15.10. Produksjons- og avløsertilskudd
15.10. Regionalt miljøtilskudd – jordbruk
31.10. Produksjonssvikt planter/honning
07.11. Tettere planting – høst
15.11. Regionalt miljøtilskudd – beitelag
01.12. Tilskuddsberettigede tiltak i skog

Kontakt oss!
Østre Toten kommune, plan- og næringsenheten, tlf 611 41 500
For informasjon om den enkeltes hovedansvarsområder, se kommunens nettside
Ada Engødegård, jordbrukssjef
ada.engodegard@ototen.no
tlf 468 36 982

Eirin S. Trannum, landbruksrådgiver
eirin.trannum@ototen.no
tlf 468 41 498

Marte Marie Taralrud, fagleder landbruk
marte.marie.taralrud@ototen.no
tlf 468 55 927

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef
ase.marit.skjolas@ototen.no
tlf 468 44 731
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