
 

 

 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes melder om følgende saker: 

 Utbetaling av regionale miljøtilskudd 

 Produksjonstilskudd 2018 – utbetalingsbrev 

 Informasjon om tilskudd og regelverk hos Landbruksdirektoratet 

 Produksjonstilskudd del 1 2019 – søknadsfrist 15. mars 

 Avlingsskade 2018 – innsending av dokumentasjon 

 Høring om ny forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet 

 Investeringstilskudd – tradisjonelt landbruk 

 Tilskuddsmidler til skogkultur 2019 

 Tilskudd til nybygging og ombygging av landbruksveg 

 Sommerjobb for ungdom i skogen 

 Beitelag og enkeltbrukere – tilskudd 

 Søknad om tilskudd til SMIL og drenering 2019 

 

 

Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP)  

Vedtaksbrevene på bakgrunn av søknadene i 2018 blir sendt ut 5. mars 2019 til søkernes innboks i AltInn, 

og man har da en klagefrist til og med 26. mars. 

 

Selve utbetalingen av tilskudd skjer 14. mars. Sjekk gjerne bankkonto ett par dager etter for å se om 

pengene er ført inn på konto, og at beløpet stemmer med det som står i vedtaksbrevet. 

 

 

Produksjonstilskudd 2018 - utbetalingsbrev  

Vi minner om at du finner utbetalingsbrevet i din innboks i AltInn. Brevet betraktes også som et vedtaksbrev 

i forvaltningsrettslig betydning. Det er derfor viktig at du sjekker utbetalingsbrevet ditt. 

 

Du kan klage på vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Landbrukskontoret for Våler og Åsnes innen 

tre uker etter at du mottok vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Det er fylkesmannen som vil behandle 

klagen.  

 

 

To gode informasjonskilder for tilskudd og regelverk knyttet til jord- og skogbruk  

 

1. Landbruksdirektoratets hjemmesider. 

 

2. Fylkesmannen i Innlandet: 

 

Landbruk og mat, og miljø og klima. 
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Produksjonstilskudd - del 1 av søknad 2019  

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2019 kan 

leveres fra og med 1. mars 2019, som er telledato. Søknadsfristen er 15. mars 2019.  

Søknadsfristene i 2019 vil bli praktisert mer fleksibelt, det er derfor mulig å levere søknad opptil 14 dager 

etter søknadsfristen, det vil si fram til og med 29. mars.  

 

Ved del 1 av søknaden er det foretak med husdyrproduksjon som kan søke tilskudd. 

 

Du finner mer informasjon og link til elektronisk søknadsskjema her hos Landbruksdirektoratet. 

 

Du kan gå rett på elektronisk søknad her. 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Nina M. Berg, tlf 62 42 43 05 (epost nina@vis.kommune.no) eller  

Eli Rusten, tlf 62 42 43 15 (e-post eli.rusten@vaaler-he.kommune.no). 

 

 

Avlingsskade 2018 - innsending av dokumentasjon  

Her kommer en påminnelse til dere som har søkt om erstatning for avlingsskade i korn eller grovfôr for 

salg. For å få ferdigbehandlet sakene deres så raskt som mulig, trenger vi at følgende dokumentasjon 

sendes til landbrukskontoret; 

Korn: Når alt kornet er levert og kornoppgjøret kommer fra kornmottaket, må kopi av dette sendes til 

landbrukskontoret. Har du korn som du skal bruke som eget såkorn, må du også legge ved 

dokumentasjon på mengde av dette (f.eks. veiing etter rensing). 

Grovfôr salgsproduksjon: Når alt grovfôret er solgt, må dokumentasjon på solgt fôr sendes til 

landbrukskontoret. Det er viktig at mengde solgt fôr kommer tydelig frem i dokumentasjonen.  

 

Erstatningssakene vil bli ferdigbehandlet etter hvert som kornoppgjør og dokumentasjon på solgt fôr 

kommer inn til oss i kommunen.  

 

Har du spørsmål, ta kontakt Eli Rusten, tlf 62 42 43 15, eller Nina M. Berg, tlf 62 42 43 05 . 

 

 

 

Fylkesmannen i Innlandet har sendt ut ny forskrift om regionale miljøtilskudd i 

jordbruket for Hedmark og Oppland på høring 

Store deler av forskriften er allerede bestemt gjennom nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd i 

jordbruket, fastsatt av Landbruksdirektoratet. I instruksen går det fram hva fylkene kan bestemme regionalt 

i sin forskrift og hva som er fastsatt nasjonalt. Fylkesmannen har i forslaget til forskrift satt inn 

bestemmelser til en del av paragrafene der det er mulig å gjøre dette regionalt. Det er disse 

bestemmelsene/avgrensningene Fylkesmannen nå ber om innspill på. Du kan gå inn via denne linken til 

Fylkesmannen i Innlandet og lese Nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd, høringsbrevet og forslag til 

forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Hedmark og Oppland. På fylkesmannens hjemmeside kan 

du også avgi en høringsuttalelse. Høringsbrevet er sendt til faglagene. Høringsfristen er 31. mars 2019 
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Investeringstilskudd - tradisjonelt landbruk  

Nytt fra om med 2019: Åpen søknadsfrist. 

Det kan sendes inn søknader for 2019 fortløpende uten at det blir vesentlige endringer for hvordan det 

prioriteres sammenliknet med tidligere år. Elektronisk søknad finner du på denne linken.  

 

Landbrukskontoret er behjelpelig i søknadsprosessen, og meld gjerne ifra allerede nå dersom du ønsker å 

søke investeringsmidler for 2019. Kontaktpersoner: Per ove Væråmoen, tlf. 958 58 587 e-post: 

pov@vis.kommune.noog Iver Breisjøberg, tlf. 62 42 43 03, epost: ihb@vis.kommune.no 

 

Viktig vedlegg til søknaden:  

-Driftsplan/økonomisk vurdering av prosjektet 

-Næringsoppgave og landbruksskjema siste 2 år 

-Selvangivelse for begge ektefeller siste 2 år 

-Tegninger 

-Kostnadsoverslag/tilbud 

-Eventuell leiekontrakt for jord, evt. avtaler kjøp av grovfôr 

-Eventuell leiekontrakt melkekvote 

 

Føringer fra jordbruksoppgjøret 2018 i stor grad bli gjeldene for fordeling av midler i 2019. Nye 

retningslinjer skal vedtas for 2019-2022.  

 

Foreløpig skal det prioriteres på følgende måte: 

 

1 a) Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner.  

Herunder også gjødsellager og driftsbygninger til aktiv setring. Som følge av markedssituasjonen på sau 

gis det ikke investeringsstøtte til sau i 2019. Unntak er investeringsstøtte til økologiske saueprodusenter 

som må gjøre endringer som følge av nye krav til liggeareal. 

 

1 b) All økologisk produksjon. 

 

2) Planteproduksjon for salg.  

Herunder prioriteres potet-, grønnsak-, frukt- og bærproduksjon foran tørkeanlegg for kornproduksjon. Det 

åpnes også for å kunne søke på midler til vatningsanlegg.  

 

Fellestiltak for flere eiendommer i form av tørking, lager, pakking etc., kan støttes, men må vurderes opp 

mot eksisterende kapasitet og konkurransesituasjonen i området. 

 

3) Kraftfôrkrevende produksjoner. På grunn av størrelsen på potten er det kun økologisk produksjon som 

kan prioriteres. Markedssituasjonen for de ulike produksjonene vil til enhver tid vurderes og ligge til grunn 

for prioriteringene av tilskudd. 

 

Innovasjon Norges tilbyr lavrisikolån i forbindelse med investeringer, det vil si lån med god sikkerhet 

(innenfor 90 % av verdivurdering) ligger på 2,9 % rente. Disse låna kan være gunstig for mange. 
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Tilskuddsmidler til skogkultur i Våler og Åsnes 2019  

For tildeling av skogbrukstilskudd forutsettes at kostnadene er forsvarlige i forhold til utførte tiltak og 

effekten av dette. Midlene som kommunene disponerer er begrenset og tilskudd vil bli tildelt så lenge det er 

tilgjengelige midler. 

 

Tilskudd gis til følgende tiltak:  

Markberedning: 20% 

Ungskogpleie:   35% 

Ungskogpleie etter jordskiftet Hof vestside: 40% 

Tilskudd godskrives fortløpende. 

 

Klimatilskudd: 

Suppleringsplanting: 50% (forutsetter at plantetallet tilfredsstiller det bonitetsavhengige minimumstallet) 

Tettere planting: 80%, tilskudd på de siste 50 plantene ut over det bonitetsavhengige minimumstallet 

Gjødsling: 40% 

 
Les mer hos fylkesmannen i Innlandet: 
Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019 
Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019 

 

Har du spørsmål, kontakt landbrukskontoret: 

Per Ove Væråmoen, tlf. 958 58 587, epost pov@vis.kommune.no,  

Mette Enersen, tlf. 62 42 43 04, epost mette.enersen@vis.kommune.no 

Dag Kjetil Gjerdrum tlf. 975 44506, epost dkg@vis.kommune.no 

 

 
Tilskudd til nybygging og ombygging av landbruksveg  
 
Det vil, som foregående år, være mulighet for å søke om tilskudd til vegprosjekter.  
 
Det kan søkes om tilskudd til følgende: 

 Nybygging og ombygging av veg:  inntil 30%  

 Punktutbedring av snuplass:          inntil 30% 

 Nybygging og ombygging av bru:   inntil 50% 
 
Det arbeides med å få på plass et tilbud til vegforeninger i Våler og Åsnes der det gis tilskudd til inspeksjon 
av bruer og utarbeiding av tilstandsrapport.  
Bistand til andelsfordelinger og forprosjektering av veger kan gis gjennom Vegpådriver-prosjektet i 
Glåmdalen. Det gis tilskudd til bruk av vegplanlegger fra bla. Uthushagen Plan AS. 
 
Har du spørsmål, kontakt landbrukskontoret ved: 
Ole Jørgen Gjems, telefon: 62 42 43 11 eller epost: ole@vis.kommune.no 
  
 

Sommerjobb for ungdom i skogen (Prosjekt JOB:U) 

I samarbeid med Hedmark Skogselskap og Sønsterud skogskole legger landbrukskontoret til rette for at 

ungdom i Våler og Åsnes skal kunne få sommerjobb i skogen. Arbeidet vil være ungskogpleie/rydding. Det 

planlegges en arbeidsgjeng i Våler og en i Åsnes under kyndig ledelse av erfaren arbeidsleder. 

Ungdommene får før oppstart et gratis tre-dagers kurs på Sønsterud og nødvendig verneutstyr som 

beholdes etter sesongen. Lønn etter tariff.  Sommerjobbene vil bli lyst ut i løpet av mars. Vi håper på god 

søkning og at prosjektet kan rekruttere flere til å velge skogbruk som framtidig yrkesvalg. 

 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/tilskudd-til-tettere-planting-som-klimatiltak-i-2019/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/skogbruk/gjodsling-av-skog-som-klimatiltak---40--tilskudd-i-2019/
mailto:pov@vis.kommune.no
mailto:mette.enersen@vis.kommune.no
mailto:ole@vis.kommune.no


 

Beitelag og enkeltbrukere kan søke støtte til tiltak som legger til rette for god 

utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av beitedyr på utmarksbeite 

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen og har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019. 

Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. 

 

Forskrift og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettside. 

 

Har du spørsmål, så kontakt Landbrukskontoret ved Julie Sørby, tlf. 977 89 909 eller via epost til 

julie@vis.kommune.no  

 

 

Søknad om SMIL-tilskudd og dreneringstilskudd er fra og med 2019 elektronisk  

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som 

forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i 

jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.  

 

Søknadsfristen for SMIL-tilskudd i 2019 er 1. mai, og den elektroniske søknaden behandles av 

kommunen. Du finner mer informasjon om SMIL-ordningen her på Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

 

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig 

ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon 

fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord 

slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord. 

 

Søknadsfristen for drenering er løpende, og de elektroniske søknadene behandles av kommunen. 

Godkjenning av søknaden må foreligge FØR dreneringen settes i gang, så vær ute i god tid med søknaden 

før du tenker sette i gang det praktiske arbeidet. Du finner mer informasjon om ordningen med tilskudd til 

drenering her på Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

 

Direkte link til elektronisk søknadsskjema SMIL. 

 

Direkte link til elektronisk søknadsskjema drenering. 

 

Har du spørsmål om SMIL-ordningen, så kontakt landbrukskontoret ved Julie Sørby, tlf. 977 89 909 (epost 

julie@vis.kommune.no) eller Iver Breisjøberg, tlf. 62 42 43 03 (e-post ihb@vis.kommune.no) 

 

Har du spørsmål om drenering, så kontakt landbrukskontoret ved Egil Falck (mandag og tirsdag), tlf. 62 42 

43 10 (epost egil@vis.kommune.no) eller Iver Breisjøberg, tlf. 62 42 43 03 (e-post ihb@vis.kommune.no)  
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