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------------------------------------------------------------------------------- 

Husk søknadsfristen for produksjonstilskudd 20. januar 2016! 
Vi vil minne alle om fristen for søknad om produksjonstilskudd som er 20. januar 2016 klokken 23.59! 

Ved levering av søknaden etter dette, vil det bli trukket kr. 1.000 pr. dag. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Riktige kontaktopplysninger er viktig! 
Sjekk at du har ført opp riktig telefon/mobil nummer og riktig e-postadresse på framsida av 

søknaden om produksjonstilskudd. Dette er opplysninger du selv kan 

korrigere i elektronisk søknadsskjema. 

I forbindelse med behandling av søknadene om produksjonstilskudd er det 

viktig at landbrukskontoret kan få tak i deg som dersom det dukker opp 



noen spørsmål rundt søknaden din, eller at vi trenger flere opplysninger. Det er viktig for oss 

at du som søker får utbetalt riktig tilskudd til rett tid.     

------------------------------------------------------------------------------- 

Autorisasjonskurs for plantevernmidler 
 

Det er lansert nettbasert autorisasjonskurs for de som skal fornye 

godkjenningen for kjøp/bruk av plantevernmidler.  

Innlogging til kurset finnes på Mattilsynets hjemmesider. Her ligger også 

veiledninger til hvordan kurset fungerer samt svar på ofte stilte spørsmål. 

Innloggingen skjer ved hjelp av MinID eller BankID. Se informasjon på 

nevnte side om innlogging m.m.  

Prisen for nettbasert autorisasjonskurs vil følge Mattilsynets gebyrsatser i Forskrift om 

betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Per januar 2016 er gebyret kr. 835,-.  

Det er opprettet en egen e-postadresse for henvendelser om kurset: 

autorisasjonskurs@mattilsynet.no. Henvendelser om kurset bes sendt til denne adressen, slik 

at de ikke kommer direkte til enkeltpersoner i Mattilsynet. 

 Det vil fremdeles være mulig å arrangere tradisjonelle autorisasjonskurs ved fornyelse. 

Mattilsynet har per i dag ikke satt noen avgrenset tidsperiode for hvor lenge dette kan 

gjennomføres. Her vil nok etterspørselen etter denne type kurs være med å bestemme.   

Arbeidet med å lage nettbasert førstegangskurs starter på nyåret 2016. Det vil ta tid før nytt 

opplegg for et førstegangskurs blir ferdig, så vanlig kursopplegg fortsetter også i alle fall i 

2016. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Nytt om avløserordningene 
Nedenfor gjengis fra publikasjon datert 23/11-2015 fra 

Landbruksdirektoratet. Den forstås som en delvis kontramelding 

om en del av det som sto skrevet i Veiledningshefte for søknad 

om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og som 

ble publisert i juli/august 2015. 

Vi ser det som viktig at flest mulig av søkerne blir orientert om 

endringen/e. For søknad om tilskudd til avløsning ved ferie og 

fritid vil vi understreke at det IKKE skal sendes/leveres noe 

dokumentasjon for avløserutgifter for året 2015 ved 

søknadsfristen 20/1-2016.  Søkerens avløserutgifter vil heretter 

bli kontrollert ved 5%-kontrollen for kontroll av produksjonstilskudd eller når kommunen selv 

mener det er nødvendig. 

Heretter er det kun nødvendig å sende /levere utgiftsdokumentasjon ved søknad om tilskudd 

til avløsning ved sykdom, fødsel mv. 

autorisasjonskurs@mattilsynet.no


Hvilke utgifter kan gi grunnlag for tilskudd til avløsning? 

Da «forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd» og «forskrift om tilskot til 

avløysing ved sjukdom og fødsel mv.» trådte i kraft 1. januar 2015, åpnet det for kjøp av 

avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag/avløserring. De som er berettiget 

avløsertilskudd, kan nå få tilskudd til avløsning for kjøp av avløsertjenester fra alle typer 

foretak. Avløsertjenester er de arbeidsoppgaver det ikke er uvanlig at jordbrukere selv utfører. 

Avløsning er ikke avgrenset til tradisjonell «fjøsavløsning», men kan også omfatte kjøp av 

tjenester fra foretak som tilbyr saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning i 

form av for eksempel maling eller snekkerarbeid, rundballepressing, jordarbeiding, spredning 

av husdyrgjødsel, gjerdehold, beiterydding og frakt av dyr til og fra beite. 

Maskiner og varer ikke inkludert 

Begrepet avløsning omfatter bare selve tjenesten. Utgifter til leie av maskiner eller til andre 

varer som eventuelt blir benyttet under utførelsen av tjenesten gir ikke grunnlag for tilskudd. 

Det gis ikke tilskudd for utgifter til for eksempel dyrlege, rørlegger, elektriker, bilmekaniker, 

regnskapsføring, rådgivning fra husdyrkontrollen, drektighets- eller husdyrkontroll. 

Oppramsingen av hvilke tjenester som kan og ikke kan gi grunnlag for utbetaling av tilskudd 

er ikke fullstendig. De som er i tvil om en tjeneste kan gi grunnlag for tilskudd eller ikke, bør 

avklare dette med kommunen i god tid før søknadsfristen.  

Må kunne dokumentere faktiske utgifter 

 

Det gis bare tilskudd til dokumenterbare, faktiske utgifter til avløsning. I søknad om tilskudd 

til avløsning ved sykdom og fødsel mv. skal slik dokumentasjon legges ved søknaden. For 

søknad om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må søker kunne fremvise dokumentasjon 

på faktiske utgifter ved forespørsel fra kommunen. 

Eksempel på dokumentasjon av avløserutgifter er; 

- a-meldingen 

- bankbilag og faktura 

- regnskap som viser avløserringens refunderbare utgifter og hvordan disse er fordelt mellom 

medlemmene  

Det må komme tydelig frem av eventuelle fakturaer hvilke beløp som er knyttet til tjenesten 

det søkes om avløsertilskudd for. Ettersom det ikke gis tilskudd til leie av maskiner eller annet 

materiell som benyttes under utførelse av en tjeneste, må fakturaen dessuten spesifisere hva 

som er utgifter til leie av personell, og hva som er utgifter til maskinleie og/eller andre varer. 

------------------------------------------------------------------------------- 



Har du en drøm om egen virksomhet eller et ønske om å starte med noe nytt på 

gården?  
Bli med på en nyttig og inspirerende kveld med fokus på en god start for etablering av ny 

virksomhet 26. januar 2015 kl. 18.30. Sted er Scandic Ringsaker, Olrud. Programmet ligger 

vedlagt i denne mailen som en egen pfd-fil. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Etablererkurs i Hedmark 
Dette kurset er i Brumunddal, går over 6 kvelder og er inkludert 5 timer individuell veiledning 

med kursholder. Egenandel kr 1.100 pr deltakerbedrift. Oppstart 17.2.2016. Påmelding  og 

program her. 

 

Kurset passer for deg som ønsker å: 

-  overta en gård 

-  arbeide med en ide du gjerne skulle testet ut  

- få kunnskap om å starte egen bedrift 

- få påfyll og inspirasjon til din eksisterende bedrift 

- få et nytt nettverk  

 

Formålet med kurset er å gi den enkelte etablerer: 

 et best mulig beslutningsgrunnlag 

 grunnlag for en mer solid forretningsvirksomhet 

 selvinnsikt og selvledelse- et godt nettverk 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Startmøte 7. januar i forbindelse med etablering av utsalgssted for lokalmat i 

Brumunddal 
I mai åpner MjøsAnker, i samarbeid med Ringsaker kommune, et utsalgssted for 

lokalproduserte matvarer på torget i Brumunddal. For å kunne være et utstillingsvindu for mat 

fra vår region og øke salget av disse, trenger vi gode varer. 

MjøsAnker minner om at i dag (7. januar 2016) inviteres alle potensielle leverandører til 

startmøte, hvor det blir fortalt om konseptet og hvordan vi kan samarbeide best mulig. 

Møtested er Brugata 8 (inngang fra torget), og tid er kl. 17.00 – 18.00. Enkel servering. For 

mer informasjon, kontakt MjøsAnker på tlf. 906 35 684 eller e-post: 

silje.utkilen@mjosanker.no. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Kommentarer til vårt nyhetsbrev, kan sendes Landbrukskontoret v/Andreas Karlsen, e-post: 

kaa@ringsaker.kommune.no.  

http://etablerer.abutvikling.no/
http://etablere.abutvikling.no/no/kurs
mailto:silje.utkilen@mjosanker.no
mailto:kaa@ringsaker.kommune.no

