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Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum 
 

 

IBU-midler – prioriteringer i Oslo Viken 2021
  

Det er ingen søknadsfrist, - søknadene behandles 
fortløpende og av den grunn er det lurt å være tidlig ute 
med søknaden.  
Midlene tildeles fortløpende frem til tilskuddspotten er 
tom.  
 
Prioriterte tiltak/områder: 

 Tradisjonelt landbruk  
  Korntørker/-lager 

  Potet, grønnsaker, frukt, bær og veksthus 

  Melkeproduksjon 

  Nødvendige investeringer/oppgraderinger  –  ikke produksjonsøkning 

o distrikt prioriteres ved grovfôrbasert kjøttproduksjon 

 Bygdenæringer  
 Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling 

 Inn på tunet (IPT) 

 Landbruksbasert reiseliv                             

 Næringsutvikling innen urbant landbruk 

 Fjellandbruk 

o Beholde levende bygder med aktivt landbruk 

o Ta vare på setrene og seterkulturen 

 
 
 
 
 

Digital eksamen gnagermiddelautorisasjon   

Mattilsynet vil snart tilby digital gnagermiddeleksamen på grunn av koronarestriksjonene.  
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med kursarrangør. 
 
 
 
 
 

 



 
Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og 
fritid for 2020  
- etterregistrering av enkelte opplysninger innen 10.01.21. 

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd hadde i 2020 søknadsfrist 15. mars (telledato 1. mars) 
og 15. oktober (telledato 1. oktober). 

Frist for etterregistrering av enkelte opplysninger er 10. januar 2021 

Dersom du leverte del 2 av søknaden, er det enkelte opplysninger i søknaden om produksjons- og 
avløsertilskudd som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar: 

 Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober 

 Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober 

 Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober 

 Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober 

 Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, 
som er omsatt etter 15. oktober 

  

Hvor etter-registrerer du opplysningene? 
Etterregistreringen av opplysninger skjer i samme søknadsskjema som du fylte ut da du leverte søknaden 
tidligere. Trykk på den grå knappen under for å bli sendt direkte til Altinn, hvor du finner det elektroniske 
søknadsskjemaet.  

Etterregistrer opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd 

 

 

 

 

 

 
 

Vi ønsker alle  
en riktig god jul  

og et godt nytt år! 
 
 

 

 

ULLENSAKER KOMMUNE   Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  

LANDBRUKSKONTORET FOR ULLENSAKER OG GJERDRUM  Postboks  470 Furusethgata 12 66108000  

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no   2051 Jessheim 2050 Jessheim 
Internett: www.ullensaker.kommune.no   

Viken Skog BA  - Øvre Romerike Skogeierlag  Teiealleen 6 2030 Nannestad 32103000 
Landbrukstjenester Akershus  Hvamsvegen 696 2165 Hvam 63983666      
Ullensaker Bygdeservice  Julsetvegen 43 2056 Algarheim 63976595  

Postadresse til landbrukskontoret for alle i Gjerdrum kommune: 
Gjerdrum kommune, Landbrukskontoret, Postboks 10, 2024 Gjerdrum 
Internett: www.gjerdrum.kommune.no  

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/
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