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Produksjonstilskudd ny forvaltningsmodell

≡ Bakgrunn

● Behov for nytt dataprogram

● Søknadsåret følger kalenderåret

● Kortere tid fra søknad til utbetaling

● Flere kontroller nærmere søkeren

≡ Kun elektronisk søknad



Informasjon om nytt system for å søke 
produksjonstilskudd

≡ Én søknadsprosess med to registreringer

● Del 1: Telledato 1. mai 2017 med søknadsfrist 15. mai

● Del 2: Telledato 1. oktober 2017 med søknadsfrist 15. oktober

● Enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar

≡ Absolutte frister. 

● Kan endre innsendt søknad i 14 dager etter søknadsfristen.

≡ Søknaden må leveres elektronisk. Det er ikke adgang til å levere søknad 
på papir.

≡ Utbetaling i februar 2018



Registrering i søknaden

≡ I del 1 av søknaden (telledato 1. mai, søknadsfrist 15. mai) 
(i 2018 er søknadsfristen 15. mars med telledato 1. mars)

≡ Hvilke tilskudd kan jeg søke om i mai

● Husdyrtilskudd

o Alle dyr foretaket har i produksjon

o Sau/ammegeit skal bare registreres på våren

o Definisjonen på sau endres til sauer født året før eller 
tidligere

● Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

● Driftstilskudd til melkeproduksjon

● Driftstilskudd til kjøttfeproduksjon



Pålogging til Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester



Delegering av myndighet i Altinn



Forside – før søknad



Søknad – del 1 (søknadsfrist 15. mai)

≡ Tilgjengelige seksjoner:

● Grunnopplysninger

● Antall dyr

● Vedlegg

● Egenerklæringer

● Oppsummering og 
send



Slakta griser, kyllinger, gjess kalkuner og ender

Husk å krysse her om du vil at tall fra 
slakteriet skal brukes i søknaden



Vedlegg



Egenerklæringer



Oppsummering og send



Kontroller og send



Søknaden –del 2 (søknadsfrist 15. oktober) –seksjonen «Areal –
eiendommer»

≡ Grunnopplysninger

● Areal – eiendommer

● Areal – vekster

● Antall dyr

● Dyr på beite

● Bevaringsverdige husdyrraser

● Solgt grovfôr

● Frukt, bær, grønt og potet

● Avløsning ferie og fritid



Areal - eiendommer



Areal - vekster



Søknaden –del 2 (søknadsfrist 15. oktober) –seksjonen «Antall dyr»

≡ Søker registrerer melkekyr i 
søknaden. Da foretas en kontroll om 
foretaket har melkekvote og levert 
melk siste 6 måneder

≡ Eksempel på varselmelding når 
foretaket ikke har melkekvote

≡ Eksempel på informasjons-melding 
når foretaket ikke har levert melk 
siste 6 måneder



Avløsning ved ferie og fritid



Avløsertilskudd ved ferie og fritid i 2017

≡ Maksimalt tilskudd i 2017 beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av 
dyretallet 1.5 og 1.10

≡ I søknaden del 1 beregnes et maksimalt tilskudd på grunnlag av 
dyretallet 1.5

≡ I søknaden del 2 beregnes et maksimalt tilskudd for hele året

≡ Søknadsfristen er 15. oktober. Da oppgis faktiske utgifter

≡ Maksimalt tilskudd vises i seksjon «Oppsummering og send»



Oppsummering og send

≡ I både del 1 og del 2 er det en seksjon i søknaden som heter 
«Oppsummering og send», hvor man:

● Får hjelp til å fylle ut søknaden korrekt ved at det kjøres maskinelle 
kontroller av søknadsopplysningene før levering 

● Får en foreløpig beregning av tilskudd på grunnlag av de registrerte 
opplysningene og de foreløpige satsene i jordbruksavtalen. 



Søknaden –del 2 –feilmeldinger vises også på 
seksjon oppsummering og send



Søknaden –del 2 (søknadsfrist 15. oktober) –
seksjonen «Oppsummering og send»



Avslutningsvis

≡ Husk å søke i god tid

● Mer informasjon om det nye 
systemet finner du på 
Landbruksdirektoratets nettside:

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

≡ System for kartbasert 
produksjonstilskudd-søknad 
er utsatt



Søknad

https://qa.landbruksdirektoratet.no/tjenester/



Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid – hvilke tjenester gir ikke 
grunnlag for avløsertilskudd

Eksempelvis tjenester som ikke kan godkjennes 
(jf veiledningsheftet s 31):

● Dyrlege

● Rørlegger og elektriker

● Regnskapsføring

● Rådgivning fra husdyrkontrollen

● Drektighetskontroll

● Service på maskinpark



Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid – kontroll av 
dokumentasjon

≡ Foretakene må kunne framvise dokumentasjon på faktktiske utgifter ved 
forespørsel fra kommunen.

≡ Eksempler på dokumentasjon:

● A-melding

● Bankbilag og faktura

● Regnskap som viser avløserringens refunderbare utgifter og hvordan disse er fordelt 
mellom medlemmene.

● Faktura for kjøp av avløsertjenester

≡ Fakturaer må være spesifisert, dvs. vise hva som er leie av personell og hva som 
er utgifter til maskinleie og/eller andre varer.



Vilkår for å søke om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

≡ Vanlig jordbruksproduksjon

● Produksjonen må ha næringsmessig preg

● Jordbruksfaglig skjønn – god agronomisk praksis og godt husdyrhold

● Produsert mengde må stå i forhold til dyre- og arealtall

● Krav til avdrått (kalvingsintervall, melkeleveranser, antall lam og kg kjøtt 
pr søye.



Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket § 4

≡ § 4 Tlskudd til jordbruksareal 3.og 4. ledd

● Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som forringer 
kulturlandskapet. Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, kan 
kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet dersom det avhjelper 
betydelige driftsmessige ulemper.

● Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner 
mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være 
tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal 
vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets 
normalvannstand, og kan ikke jordarbeides.



Kontroll og avkorting – avkorting ved regelverksbrudd, § 11

≡ Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin 
virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele 
eller deler av det samlede tilskuddet til foretaket avkortes.

≡ Brudd på dyrevelferdsregelverket

≡ Ved brudd på forskrift om gjødslingsplanlegging skal tilskuddet avkortes.

≡ Tilskuddet skal avkortes dersom du ikke fører journal over 
plantevernmidler



Kontroll og avkorting – avkorting ved feilopplysninger, § 12

≡ Avkorting blir vurdert hvis foretaket har gitt feilopplysninger 
som kunne ført til merutbetaling

● Størrelsen på avkortingen avhenger av skyldgraden

● Politianmeldelse aktuelt ved særlig grove tilfeller, hvis du er 
sterk å klandre og det dreier seg om gjentatte forhold



Fylkesmannens arbeid med kontroll

≡ Videreføre mer målrettede forvaltningskontroller i kommunene

≡ Avviksanalyser produksjonstilskudd (søknadsdata-kommunedata)

≡ Arbeide for lik saksbehandling i kommunene

≡ Arbeide for lik reaksjon på like overtredelser fra søkerne

≡ Informasjon til bonden om betydningen av korrekt søknad og 
konsekvenser ved feil

≡ Foretakskontroller med vekt på driftsfellesskap og 
husdyrkonsesjon



Takk for meg!

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/370.guide


