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Foto:

• Kilder for informasjon

• Tilskuddsforvaltning

✓ Fagsystemer

✓ Produksjonstilskudd og velferdsordningene

✓ Regionalt miljøtilskudd, tilskudd SMIL, Drenering m.fl.

✓ Erstatning avlingssvikt

✓ Kontroll

• Jordbruksrelaterte forskrifter

✓ Gjødslingsplanlegging

✓ Organiske gjødselvarer

✓ Plantevernmidler

✓ Floghavre

✓ Flere forskrifter vann-, miljø og klimahensyn

Temaer:

11.11.2020
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Kilder for informasjon:
• Landbruksdirektoratets nettsider

• Mattilsynets nettsider

• Fylkesmannens nettside og nettside

✓Nettsider med fagstoff

✓Nettside for kommunal landbruksforvaltning

• FM Oslo og Viken på facebook Vikenbonden

• grontfagsenter.no Bondelagene i V og T

• +++

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/
https://www.mattilsynet.no/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/
https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/
https://www.facebook.com/Vikenbonden
https://www.grontfagsenter.no/
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Tilskuddsforvaltning:
✓Fagsystemer

o Tilganger, kvalitetssikring saksbehandling, viktig!!

✓Produksjonstilskudd og velferdsordningene

✓Regionalt miljøtilskudd, tilskudd SMIL, Drenering m.fl.
o Regionalt og kommunalt handlingsrom, kommunale retningslinjer

✓Erstatning avlingssvikt
o Melding, klimaårsak, uhøstet areal++, dialog søker, viktig støtte for FM saksbehandling

✓Kontroll
o Skjerpa krav til søker, dokumentasjonskrav, begrunnelser registreres i fagsystemet, 

saksbehandling, risikobasert kontroll, forvaltningskontroll fra FM
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Største og viktigste tilskuddsordning i jordbruket
• 10,2 milliarder kroner i 2019

• Satser forhandles i jordbruksavtalen hvert år

• En rekke ulike tilskudd i én ordning:

Produksjonstilskudd (PT)

• Arealtilskudd • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon

• Kulturlandskapstilskudd • Tilskudd til små og store melkebruk

• Husdyrtilskudd • Tilskudd for bevaringsverdige storferaser

• Tilskudd for dyr på beite • Arealtilskudd til økologisk landbruk

• Tilskudd for dyr på utmarksbeite • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

• Driftstilskudd for melkeproduksjon • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

• Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
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Omfattende regelverk
• Alt finnes på Landbruksdirektoratets nettside

• Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

• To rundskriv fra Landbruksdirektoratet til hver søknadsomgang

• Kommentarer og utdyping av reglene

• Retningslinjer for og krav til saksbehandling

• Veiledningshefte til søkere

• Gjeldende Jordbruksavtale

Fagsystem med pålogging
• Veiledning og informasjon

• Saksbehandling og dokumentasjon

• Vedtak sendes i Altinn

• Integrert mot SvarUt fra KS

Produksjonstilskudd forts.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1817?q=produksjonstilskudd
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#aktuelle-rundskriv
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#veiledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#fra-jordbruksoppgjoeret
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Årshjul – viktigste frister
• 15. mars: Søknadsfrist del 1 (telledato 1. mars)

• Husdyr

• 29. mars: Foretakenes frist for å gjøre endringer i søknad del 1

• Kommunene: Saksbehandling, risikobasert kontroll

• 15. oktober: Søknadsfrist del 2 (telledato 1. oktober)
• Alle tilskudd; husdyr, arealer, beitetilskudd, distriktstilskudd frukt, bær og veksthusgrønnsaker, 

avløsertilskudd ferie og fritid m.m.

• 29. oktober: Foretakenes frist for å gjøre endringer i søknad del 2

• 23. desember: Kommunens frist for saksbehandling og risikobasert kontroll
• 10. januar: Foretakenes frist for etterregistering av opplysninger for søknadsåret

• 19. januar: Kommunens frist for å saksbehandle etterregistrerte opplysninger

• 20. januar-7. februar: Kommunen fatter vedtak ved attestering
• 17. februar: Hovedutbetaling av produksjonstilskudd, vedtak sendes i Altinn

Produksjonstilskudd forts.
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Skriftlighet og etterprøvbarhet er viktig
• Skriftlig internrutine for arbeidsoppgavene knyttet til produksjonstilskudd

• Risikobasert kontrollplan for søknadsomgangen
• skal være utarbeidet før saksbehandlingen starter, må oppdateres i mars og oktober

• Sørge for skriftlig dokumentasjon for:
• Utplukk til kontroll

• Kommunikasjon med foretakene i forbindelse med kontroll og saksbehandling

• Forklaring av avvik mellom søkers opplysninger og kommunes godkjente verdier

• Vurderinger av stopp- og varselmeldinger i fagsystemet

• Begrunnelse for avkorting eller ikke avkorting ved feilopplysninger eller brudd på annet regelverk

Fylkesmannens rolle
• Veilede, heve kompetanse, kontrollere

• Ha lav terskel for å kontakte oss 

• Vær bindeledd mellom kommunene og Landbruksdirektoratet
• Vi ønsker innspill fra dere om svakheter og forbedringsmuligheter i regelverk og fagsystem

Produksjonstilskudd forts.
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Tilskuddsforvaltning:
✓Fagsystemer

o Tilganger, kvalitetssikring saksbehandling, viktig!!

✓Produksjonstilskudd og velferdsordningene

✓Regionalt miljøtilskudd, tilskudd SMIL, Drenering m.fl.
o Regionalt og kommunalt handlingsrom, kommunale retningslinjer

✓Erstatning avlingssvikt
o Melding, klimaårsak, uhøstet areal++, dialog søker, viktig støtte for FMs saksbehandling

✓Kontroll
o Skjerpa krav til søker, dokumentasjonskrav, kommunens begrunnelser i 

saksbehandlingen registreres i fagsystemet, risikobasert kontroll, forvaltningskontroll
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Jordbruksrelaterte forskrifter:

✓Gjødslingsplanlegging
o Mangler - mangelfull

✓Organiske gjødselvarer
o Dispensasjon spredetidspunkt, slam, bekymringsmeldinger

✓Plantevernmidler
o Mattilsynet myndighet, journal plantevernmidler (mangler - mangelfull), 

autorisasjonsbevis

✓Floghavre
o Første års frierklæringskontroll, bekymringsmeldinger, 20 m fritt floghavre

✓Flere lover og forskrifter vann-, miljø og klimahensyn
o Fysiske tiltak i vassdrag, vannressursloven, vannforskriften, naturmangfoldloven, 

nydyrkingsforskriften, forskrift fremmede organismer osv.

✓Husdyrkonsesjon og dyrevelferd


