
 

Oppdatert 22.12.2022 

Å rshjul med viktige frister for 
landbruksforvaltningen 2022 
Dokumentet skal gi en oversikt over de viktigste fristene for søkerne (første tabell) og forvaltningen 

(andre tabell). Ordninger i jordbruket er markert med lysegrønn fyllfarge. Ordninger i skogbruket er 

markert med litt mørkere grønn fyllfarge. Gul farge er punkt som gjelder både jord og skog. 

Frister for søkere 
Frist Ordning Innhold 
10.januar Produksjonstilskudd Etterregistrering av opplysninger i søknad for foregående år 

15.mars Produksjonstilskudd Søknadsfrist del 1 (telledato 1. mars) 

29.mars Produksjonstilskudd Frist for å gjøre endringer i allerede innsendt søknad 

01.september Tilskudd til tettere planting 
som klimatiltak 

Søknadsfrist vårplanting 

01.september Tilskudd til 
suppleringsplanting 

Søknadsfrist vårplanting 

15.september Gjødsling av skog som 
klimatiltak 

Søknadsfrist 

15.september Tilskudd ved klimabetinget 
svikt i honningproduksjon 

Frist for å melde fra til kommunen om mulig svikt 
NB! Foretaket skal gi melding til kommunen med én gang 
det blir klar over forholdet  

01.oktober Tilskudd til miljøtiltak i skog Søknadsfrist (eneste frist, endring fra 2021) 

15.oktober Produksjonstilskudd Søknadsfrist del 2 (telledato 1. oktober) 

15.oktober Regionalt miljøtilskudd (RMP) Søknadsfrist (mulig å søke fra 15. september) 

29.oktober Produksjonstilskudd Frist for å gjøre endringer i allerede innsendt søknad 

31.oktober Tilskudd ved klimabetinget 
svikt i honningproduksjon 

Søknadsfrist 
NB! Foretaket skal uten ugrunnet opphold melde om mulig 
produksjonssvikt til kommunen, når skaden oppstår. 

31.oktober Tilskudd ved klimabetinget 
produksjonssvikt 

Søknadsfrist 
NB! Foretaket skal uten ugrunnet opphold melde om mulig 
produksjonssvikt til kommunen, når skaden oppstår 

15.november Tilskudd til drift av beitelag 
(OBB) 

Søknadsfrist (mulig å søke fra 15. september) 

10.nov-20.nov NMSK skogkultur Søknadsfrist, kommunene fastsetter fristen selv 

25.november Tilskudd til tettere planting 
som klimatiltak 

Søknadsfrist høstplanting 

25.november Tilskudd til 
suppleringsplanting 

Søknadsfrist høstplanting 

For ordningene SMIL (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket), tilskudd til drenering, tilskudd til utvalgte 

kulturlandskap (UKL, kun i utvalgte områder i enkelte kommuner) og tilskudd til tiltak i beiteområder, er det 

opp til kommunen å fastsette eventuell søknadsfrist. 

Ordningene tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og tidligpensjon for jordbrukere har løpende 

søknadsfrister. For førstnevnte er fristen for søker ett år etter siste dag i perioden det søkes om tilskudd for. For 

sistnevnte er det detaljerte krav til alder på søknadstidspunktet og inntekt forut for søknaden. 

Skogbruksplanlegging er en ordning som er aktuell for kommuner som har pågående prosjekter. Frister vil bli 

satt i samråd med kommunen. 

  



 

Oppdatert 22.12.2022 

Frister for saksbehandlere 
Frist Ordning Innhold 

19.januar Produksjonstilskudd Frist for å sette søknader som skal være med i hovedutbetalingen til 
"Foreløpig godkjent"/"Avvist"/"Avslått" (gjelder søknadsåret som var 
ferdig 31.12.) Frist for å endre kontonummer i Lreg-tjenester. 

31.januar Regionalt miljøtilskudd 
(RMP) og OBB 

Behandlingsfrist (godkjenne, avslå eller avvise) 

01.februar NMSK skogkultur og 
utbetalinger fra skogfond 

Før sesongen med feltkontroller starter, utarbeide risikobasert kontroll-
plan. Fastsette tilskuddssatser i samråd med kommunens kontaktutvalg 

06.februar Produksjonstilskudd Frist for å fatte vedtak ved attestering (gjelder søknadsåret som var 
ferdig 31.12). Utbetaling finner sted 16. februar. 

18.februar Regionalt miljøtilskudd 
(RMP) og OBB 

Fatte vedtak ved attestering. Utbetaling finner sted 11. mars. 

25.februar RMP og OBB Frist for å endre kontonummer i Lreg-tjenester. 

30.mars Produksjonstilskudd Før gjennomføring av kontroll del 1, utarbeide risikobasert kontrollplan. 
Gjennomføre risikobaserte kontroller av søknader del 1. 

15.april Foryngelseskontroll skog Frist for å sende egenmeldingsskjema til aktuelle skogeiere 

15.mai Foryngelseskontroll skog Frist for å registrere skogeieres svar i ØKS og sende purringer til de som 
ikke har svart 

20.august AR5 Frist for å gjennomføre oppdateringer i kommunens kartverktøy for 
arealer som skal være med i massivoppdateringen i landbruksregisteret 

8.september Tilskudd til tettere planting 
som klimatiltak 

Fatte vedtak første runde 

8.september Tilskudd til 
suppleringsplanting 

Fatte vedtak første runde 

13.oktober Tilskudd til gjødsling i skog 
som klimatiltak 

Fatte vedtak  

15.oktober Foryngelseskontroll skog Frist for feltkontroll av aktuelle flater (flater med ukjent status) 

15.oktober Resultatkartlegging skog og 
miljø 

Frist for gjennomføring av registreringer i felt OG i fagsystemet ØKS 

21.oktober Tilskudd til miljøtiltak i skog Fatte vedtak (eneste frist, endring fra 2021) 

30.oktober Produksjonstilskudd Før gjennomføring av kontroll del 2, utarbeide/gjennomgå risikobasert 
kontrollplan.  

30.oktober- 
23.desember 

Produksjonstilskudd Behandle innkomne søknader for inneværende år. Gjennomføre 
risikobaserte kontroller av søknader del 2. 

01.november Skogfondsordningen - 
renter 

Frist for å fastsette rentemiddelbudsjett for påfølgende år 

10.november NMSK skogkultur og skogs-
veier, SMIL, Drenering, 
Tiltak i beiteområder, UKL 

Frist for å melde inn prognose for behov for tilskudd ut resten av året 
og neste år 

02.desember Tilskudd til tettere planting 
som klimatiltak 

Fatte vedtak høstplanting 

02.desember Tilskudd til 
suppleringsplanting 

Fatte vedtak høstplanting 

02.desember NMSK skogkultur Frist for å fatte vedtak i ØKS 

02.desember NMSK skogsbilveier, 
taubane o.a. 

Frist for å fatte vedtak om innvilgning og utbetaling av tilskudd i 2022 

23.desember Produksjonstilskudd Frist for å sette søknader til "Foreløpig godkjent"/"Avvist"/"Avslått" 

29.desember Skogfond Frist for vedtak i saker som skal utbetales i 2022 (UTEN tilskudd) 

31.desember NMSK skogkultur og 
utbetalinger fra skogfond 

Frist for registrering av resultatet av feltkontrollene i fagsystemet ØKS 

31.desember Foryngelseskontroll skog Frist for rapportering i ØKS. Innen denne fristen skal alle felt være 
påbegynt og så mange som mulig avsluttet. Resten skal være i prosess. 

NB! For enkelte ordninger kan det bli nødvendig for Statsforvalteren å sette ytterligere frister, f.eks. i forbindelse 

med omdisponering av tilskudd mellom kommuner. Slike frister vil bli kommunisert til kommunene på nettsiden 

for kommunal landbruksforvaltning. 


