
 
Viktig informasjon om søknad om tilskudd høsten 2020 

 

Produksjonstilskudd (PT) 

søknadsfrist 15. oktober 

Du kan søke fra og med 1. oktober. 
 
Formålet med produksjonstilskudd er 
"å bidra til et aktivt og bærekraftig 
jordbruk innenfor de målsettinger 
Stortinget har trukket opp" 
(jf. forskrift om produksjonstilskudd 
og avløsertilskudd i jordbruket  § 1). 
Det er delmål for hver ordning. 
Tilskuddet beregnes med en sats per 
dyr eller areal. 
 
Det er viktig å påse at søknaden fylles 
ut riktig og etter gjeldende regelverk. 
Feilopplysninger som er registrert i søknaden etter at den er sendt, kan medføre trekk og avkorting i 
tilskudd, jfr forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd. 
 
Fra og med 2020 kan søknad om produksjons- og avløsertilskudd leveres inntil 14 dager etter 
søknadsfristen, mot et trekk på kr 1000 per dag forsinkelsen varer. 
 
Les mer om søknad om Produksjonstilskudd  hos Landbruksdirektoratet her. 
 

Før du søker minner vi særlig om følgende: 

 Kart 
Alle søkere bes om å gå inn på kart over sine eiendommer og sjekke disse. 

Det er avgjørende at søkere blir klar over evt forandringer på sin eiendom i god tid før 

søknadsfristen, slik at vi rekker å foreta endringer og forhindre at søknadene blir stoppet. 

Alle arealer skal stemme med kart, og søknadene må endres i forhold til arealinformasjon i 

kartet. Det er viktig å føre opp det arealet som faktisk brukes, også dersom det foretas 

bytting av arealer. 

På hjemmesiden til Våler kommune (våler kommune – Landbruk – kart) finnes linker til 

kartløsninger: https://www.vaaler-he.kommune.no/tjenestetilbud/landbruk/kart/ 

 

 Dyretall 
Dyretallet som det søkes tilskudd på skal stemme med dyretallet registrert i storfekjøtt-kontrollen, 
kukontrollen eller husdyrregisteret. 

 
 Gjødslingsplan og journal over plantevernmidler 

For å unngå et trekk av PT-tilskuddet og for å få utbetalt regionalt miljøtilskudd (RMP) må du ha 
utarbeidet gjødslingsplan før vekstsesongen for alt areal du søker produksjonstilskudd for. Husk at 
skiftekart skal følge gjødslingsplanen. Du må også kunne dokumentere bruken av plantevernmidler.   

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke
https://www.vaaler-he.kommune.no/tjenestetilbud/landbruk/kart/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/78278?_ts=17066fa5a00&download=true


Regionalt miljøprogram - RMP 
søknadsfrist 15. oktober 
 
Det er mulig å søke fra 15. september. 
 
Bakgrunnen for regionalt miljøprogram (RMP) er 
å fremme særskilte miljømål i jordbruket. Disse 
miljømålene er delt inn i to hoved-kategorier; 
Kulturlandskapstiltak og tiltak mot forurensing.  
Du kan lese mer om Regionalt miljøprogram for 
Innlandet, samt nasjonal instruks og annen 
informasjon om regionale miljøtilskudd her.  
 
Hovedmålene for Innlandet er å: 

 opprettholde et variert og åpent 
kulturlandskap gjennom aktiv skjøtsel og 
bruk av ressursgrunnlaget 

 redusere forurensingen fra jordbruket 
og samtidig fremme produksjon 
gjennom god agronomi 

 
Kriterier 
Alle landbruksforetak som er berettiget å motta 
produksjonstilskudd kan søke tilskudd for å gjøre 
miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Ved 
manglende/mangelfull gjødslingsplan og 
plantevernjournal kan tilskuddet avkortes helt 
eller delvis. 
Beitelag som er registrert i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret kan søke om tilskudd til drift av 
beitelag. 
 
Søknadsfrist 
I Innlandet er søknadsfristen 15. oktober. Hvis du leverer etter 15. oktober blir tilskuddet redusert 
med kr 1000,- per virkedag. Kart med angivelse av tiltak og omfang av disse skal følge søknaden. 
Unntaket er tilskudd til drift av beitelag (Organisert beitebruk) hvor søknadsfristen er 15. november . 
 
Søknadsskjema og informasjon 
Informasjon og linker til søknadsskjema finner du her. 

 
NB:  Alle må inn og kontrollere at søknaden er riktig, selv om ingenting skal forandres fra forrige 

søknadsomgang. 
 
 
(klikk i bildene og du kommer til veiledningsheftene for hhv PT og RMP) 
 
Er det spørsmål eller problemer med søknadene er det bare å ta kontakt med landbrukskontoret.  
 
Kontaktpersoner: 
Nina Margrethe Berg  
nina@vis.kommune.no, tlf: 62 42 43 05  
 
Eli Rusten  
Eli.Rusten@vis.kommune.no, tlf: 62 42 43 15 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/hvordan-soke
mailto:nina@vis.kommune.no
mailto:Eli.Rusten@vis.kommune.no
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/07-landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/rmp/veiledningshefte-rmp-2020.pdf

