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Husk søknadsfristen for 
regionale miljøtilskudd 

 
Søknadsfrist 1. oktober

 
 

Regionalt miljøprogram (RMP) 

ivaretar særlige miljøhensyn i de ulike 

regionene, og gir en målretting av 

miljøinnsatsen i jordbruket utover det 

som er mulig gjennom nasjonale 

tilskuddsordninger. RMP for 

Hedmark beskriver miljøstatus og 

utfordringer landbruket har innen ulike 

miljøområder som forurensning, klima 

og kulturlandskap 

 

.

 

Mer informasjon om ordningen finner 

du her hos Fylkesmannen.  

Vi håper flest mulig kan søke direkte 

på nettet, og link for direkte til 

innlogging til søknad på AltInn finner 

du her. 

Ønsker du å skrive ut søknadsskjema, 

finner du papirskjema her under 

dokumenter på høyre side. Der finner 

du også link til veiledningen.. Kart 

som kan brukes som vedlegg, finner du 

her. 

Nytt i år, er at tilskudd til arealer i 

erosjonsklassene 1 og 2 gis bare til 

arealer som ligger innenfor prioriterte 

nedbørsfelt. En oversikt over hva som 

ligger innenfor prioritert nedbørsfelt i 

Ringsaker, finner du her. Vil du se hva 

som er av erosjonsklasser på eget areal, 

så gå inn på Gårdskart, og kryss av for 

rubrikken erosjonsrisiko på venstre 

side under «Andre kartlag».  

Det gis tilskudd til utsatt jordarbeiding 

i hele fylket på arealer i 

erosjonsklassene 3 og 4. 

 

Jordprøver 

 
Behov for nye jordprøver til 
gjødselplanen for 2017? Husk å 
ta nye jordprøver hvis de gamle 
er 8 år i år! 

 

Det er høysesong for jordprøvetaking. 

Etter Forskrift om 

gjødslingsplanlegging skal jordprøver 

være maks 8 år gamle, for å ha en 

godkjent gjødslingsplan! Husk derfor å 

sjekke at du ikke har for gamle 

jordprøver. Utsyr kan lånes på 

landbrukskontoret! 

Kontaktperson:  

Anne Marthe Lundby, tlf. 62 33 55 68 

eller e-post 

aml4@ringsaker.kommune.no 

 

https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Regionalt-miljotilskudd1/
https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/
http://gardskart.skogoglandskap.no/
http://hefy.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f52c719ed62948f483a0d36f3f8cdaba
http://gardskart.skogoglandskap.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791
mailto:aml4@ringsaker.kommune.no


 

 

Nytt system for søknad 
om produksjonstilskudd 
fra 2017 

 
Nye frister 

 
 

Fra og med mai 2017 vil det skje 

endringer i hvordan foretak skal søke 

om produksjonstilskudd og tilskudd til 

avløsning ved ferie og fritid.  

 

Du finner mer informasjon på 

Landbruksdirektoratets hjemmesider.  

En link til det informasjonsbrevet som 

er sendt alle tidligere søkere via AltInn 

nå i høst, finner du der.  

 

Det er viktig å merke seg at 

informasjon om produksjonstilskudd 

nå blir sendt ut via AltInn, slik at man 

selv følger med i innboksen på AltInn 

om det kommer ny informasjon. Her 

vil også link til nye elektroniske 

søknadsskjema etter hver legges ut.  

 

 

 

Telledato og søknadsfrister 

Det er to søknadsfrister og én 

utbetaling i det nye 

produksjonstilskuddssystemet. 

Søknadsfristene er 15. mars, med 

telledato 1. mars, og 15. oktober, med 

telledato 1. oktober. Når du skal søke 

om tilskudd, avhenger av hva du søker 

tilskudd for. Utbetaling skjer i februar 

året etter søknadsfristene. 

 

Frist for etterregistrering 

Det er enkelte opplysninger som kan 

etterregistreres etter 15. oktober, men 

innen 10. januar: 

 Avløserutgifter for perioden 15. 

oktober til 31. desember. 

 Dyr på beite som er tatt ned fra 

utmarksbeite senere enn 15. 

oktober. 

 Livdyr av gris, kylling og kalkun 

som er solgt mellom 15. oktober 

og 31. desember. 

 Frukt, bær, 

veksthusgrønnsaker, samt 

poteter produsert i Nord-

Norge, som er solgt mellom 15. 

oktober og 31. desember, og 

som man søker om 

distriktstilskudd for. 

 

Ny regel om sent levert søknad 

Søknadsfristene blir absolutte. Foretak 

som leverer søknaden innen fristen vil 

kunne endre opplysningene i 

søknaden innenfor 14 dager uten å få 

trekk. Det vil ikke lenger være mulig å 

levere søknaden etter fristen med et 

trekk på 1 000 kroner per dag. 

 

Hvordan søke om produksjons- og 

avløsertilskudd i 2017? 
I 2017 skal du søke om produksjons- 

og avløsertilskudd både i gammelt og 

nytt søknadsskjema. Til sammen skal 

du registrere opplysninger opptil tre 

ganger: 

 Innen 20. januar 2017 søker du 

om produksjons- og 

avløsertilskudd i det vanlige 

søknadsskjemaet, på samme 

måte som tidligere. Sentral 

utbetaling av tilskuddene skjer i 

juni 2017. 

 Første registrering i det nye 

søknadsskjemaet gjør du i 

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/nytt-system-for-soknad-om-produksjonstilskudd-fra-2017


 

 

perioden mellom 1. mai 

(telledato) og 15. mai 

(søknadsfrist) 

 Andre registrering i det nye 

søknadsskjemaet gjør du i 

perioden mellom 1. oktober 

(telledato) og 15. oktober 

(søknadsfrist). Sentral 

utbetaling av tilskuddene du 

har søkt om i det nye 

søknadsskjemaet, skjer i 

februar 2018. 

 

 

 

Kommentarer til vårt nyhetsbrev, kan sendes 

Landbrukskontoret v/Andreas Karlsen, e-post: 

kaa@ringsaker.kommune.no.  

 

 

mailto:kaa@ringsaker.kommune.no

