
Søknadsfrister 2017

15. jan.      Midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til 
rovviltskader. (Fylkesmannen)

20. jan.   Produksjonstilskudd (gammel søknadsordning). Husdyrtilskudd. 
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon. Tilskudd for bevaringsverdige 
husdyrraser. Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til 
godkjent omsetningsledd i 2016. Driftstilskudd melkeproduksjon. 
Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon. Tilskudd til avløsning ved 
ferie 2016.  (Kommunen)

1. mars   Statstilskudd til skogsbilveger. (Kommunen)

1. mars   Tilskudd til tiltak i beiteområder (for beitelag og enkeltpersonforetak) 
(Behandles av kommunen, avgjøres av Fylkesmannen)

15. apr.   SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket). (Kommunen)

15. mai Produksjonstilskudd (nytt søknadsskjema). Absolutt søknadsfrist! 
Husdyrtilskudd (unntatt bikuber). Tilskudd til økologisk 
husdyrproduksjon. Driftstilskudd melkeproduksjon. Registrere dyr som 
skal gi grunnlag for avløsertilskudd. Registrere dyr som gir grunnlag for 
tilskudd for grovfôrareal.

1. juli Oppsamlingsrunde Investeringsmidler - tradisjonelt landbruk 
(Landbrukskontoret/Innovasjon Norge). Innmelding av prosjekter til 
landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen. 

1. okt. Tilskudd til generelle miljøtiltak herunder tilskudd til utsatt jordarbeiding,
grassoner langs vassdrag og i vannveier, spredning av husdyrgjødsel om 
våren eller i vekstsesong. (Kommunen)

1. okt. Statstilskudd til skogsbilveger. (Kommunen)

15. okt. Produksjonstilskudd (nytt søknadsskjema). Absolutt søknadsfrist! 
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 2017. Husdyrtilskudd. Tilskudd til 
økologisk areal og husdyr. Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. 
Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum levert til godkjent 
omsetningsledd i 2017. Areal og kulturlandskapstilskudd. Tilskudd til dyr 
på beite. Tilskudd til dyr på utmarksbeite. Driftstilskudd til 
melkeproduksjon. driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon. 
Registrere dyr som gir grunnlag for avløsertilskudd. Registrere dyr som 
gir grunnlag for grovfôrareal. (Kommunen)

20. okt. Tilskudd til organisert beitebruk (for beitelag). (Behandles av 
kommunen, avgjøres av Fylkesmannen).

31. okt. Erstatning for avlingssvikt og erstatning for svikt i 
honningproduksjon. Landbrukskontoret må varsles straks du blir klar over
at skade har skjedd eller kan oppstå. (Kommunen)

1. nov.Erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt (Fylkesmannen)

1. des.Søknad om melkekvote på ku for nyetablering (SLF)
Hovedrunde investeringsmidler - tradisjonelt landbruk 
(Landbrukskontoret/Innovasjon Norge). Innmelding av prosjekter til 
landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen.

31. des. Erstatning for katastrofetap i husdyrhold for tap av sau på beite. 
(Kommunen)
                 Varsle Landbrukskontoret så raskt som mulig.



Hele       Tidlig pensjon for jordbrukere. (Kommunen)
året        Tilskudd til avløsning v/sykdom mv. - frist 3 mnd. etter siste 
tilskuddsberettigede dag. (Kommunen)
               Tilskudd til drenering av jordbruksjord. (Kommunen)
               Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), herunder 
ungskogpleie.  (Kommunen) 

2018 10. januar 2018 er det frist for å etterregistrere opplysninger om 
avløserutgifter, distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker 
samt matpotet i Nord-Norge, tilskudd til dyr på utmarksbeite, dyr solgt 
som livdyr (gris, kylling, kalkun). (Kommunen)


	Søknadsfrister 2017

