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Ny bonde/skogbruker?
Landbruksdirektoratet har laget en oversikt over viktige ting å huske på i landbruket, hvem som gjør hva og
hvor du finner mer informasjon. Ta en titt her

Minner om at alle som skal søke produksjonstilskudd må ha
ordnet seg innloggingsmulighet via altinn, det vil ikke lengere
være mulighet til å søke om produksjonstilskudd på papir.
Minner om ny telledato 1. mai 2017 og ny søknadsfrist 15. mai 2017
vedrørende produksjonstilskudd husdyr.
Det nye elektroniske søknadssystemet åpner for første registrering 1. mai 2017.
Det kan søkes om:
 husdyrtilskudd (unntatt bikuber)
 tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 driftstilskudd melkeproduksjon
 driftstilskudd spesialisert kjøttfeproduksjon
i tillegg:
 registrere dyr som grunnlag for avløsertilskudd
 registrere dyr som grunnlag for tilskudd for grovfòrareal
Frist for søknad/ registreringer er 15. mai 2017 og sendes elektronisk via altinn

Det er bare foretak med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd i mai.
Hvis du bare har bikuber, eller du bare driver med planteproduksjon, skal du
ikke søke før i oktober.
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Tilskudd til gjødsling i skog - 2017
I statsbudsjett for 2017 er det bevilget 15 millioner kroner til gjødsling. Dette er en del av Regjeringens
oppfølging av skogtiltakene i klimaforliket. Målet for tiltaket er å bidra til økt karbonopptak gjennom
målrettet gjødsling av skog.
Søknad om tilskudd sendes til kommunen så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet. Det kan gis inntil
40 % 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.
For mer informasjon, se her.

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting - 2017
Tilskudd til tettere planting
Ordningen med tilskudd til tettere planting ble innført i 2016. I statsbudsjettet for 2017 er det nå bevilget
ca. 18 millioner kr til tettere planting som klimatiltak. I tillegg er det ca. 4 millioner kroner som er
overførbare midler fra 2016, som kan disponeres til ordningen.
Landbruksdirektoratet disponerer midlene fra en sentral ramme, - det tildeles ikke fylkesvise rammer.
Kommunen er vedtaksmyndighet i henhold til NMSK-forskriften § 4.
Satser og vilkår for tilskudd til tettere planting i 2017 blir som i fjor. Det vil si at det ved nyplanting gis 80 %
tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig
minimumsantall, jfr. retningslinjer.
Dessuten er minimumstall som utløser tilskudd justert ned med 10% ved planting etter markberedning.
Tilskudd til suppleringsplanting
Det vil være et godt klimatiltak å sørge for tettere planting i foryngelsesfelt der tettheten er for lav.
I 2017 gis det derfor tilskudd ved suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for
lav tetthet, slik at produksjonsmulighetene utnyttes.
Det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet
etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jf. retningslinjer.
Les mer om retningslinjer, miljøhensyn og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet
Søknad og frister:
 Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt.
 Søknad sendes kommunen.
 Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak.
 Frister for å levere refusjosnkrav og tilskuddssøknad til kommunen:
o 1. august
– frist for vårplanting
o 7. november – frist for høstplanting.
Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste
søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet. LDir regner det som lite sannsynlig at rammen blir for liten.

Tilskudd til veibygging og drift med hest - 2017
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i 2017 en tilgjengelig ramme på 2,6 millioner kroner til dette
formålet.
Kommunen videresender søknader til Fylkesmannen fortløpende for endelig behandling. Frist for
innsending av regnskapssammendrag til Fylkesmannen er 15. november for utbetaling av tilskudd i år.
For mer informasjon, se retningslinjer.

