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Nye søknadsfrister og 
forbedret søknadssystem  
for produksjonstilskudd og  
tilskudd til avløsning ved 
ferie og fritid fra 2017

folder-nye søknadsfrister fra 2017 - 17.02.2017



Våren 2017 lanseres nytt søknadssystem for 
produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved 
ferie og fritid. Det blir:

• Nye søknadsfrister

• Nye telledatoer

• Nytt og forbedret elektronisk søknadssystem

Nye søknadsfrister og nye telledatoer

I det nye produksjonstilskuddssystemet er det to 
søknadsfrister og to telledatoer per år. I 2017 er 
søknadsfristene i det nye systemet:

• 15. mai (med telledato 1. mai)

• 15. oktober (med telledato 1. oktober).

I tillegg kan søkeren etterregistrere enkelte opplys-
ninger i søknaden etter at søknadsfristen har gått ut 
den 15. oktober. Fristen for etterregistrering er 10. 
januar.

Det er bare én utbetaling i året, og tilskuddene blir 
utbetalt i februar året etter at du har søkt.

Fra og med 2018 er søknadsfristene 15. mars (med 
telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. 
oktober).

Absolutte søknadsfrister

Søknadsfristene vil være absolutte. Foretak som 
leverer søknaden innen søknadsfristen vil kunne 

endre opplysningene i søknaden inntil 14 dager etter 
søknadsfristen, uten å få trekk i tilskuddet. Det vil 
ikke lenger være mulig å levere inn søknad etter 
søknadsfristen mot et trekk på 1 000 kroner per 
dag. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist 
avvises. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt 
gis ved særlige tilfeller.

Nytt og forbedret elektronisk søknadssystem

I det nye elektroniske søknadssystemet, vil det 
gjøres flere kontroller av søknadsopplysningene før 
søknaden sendes inn. Dette reduserer risikoen for at 
søknaden leveres med feilopplysninger.

Få endringer i regelverket

Det meste vil være som tidligere for produksjons- 
og avløsertilskuddsordningene, med unntak av nye 
søknadsfrister og telledatoer. Det skjer ingen store 
endringer i regelverket som berører tilskudds- 
ordningene eller måten tilskuddene beregnes på.

Januar 2017 - Siste søknad i gammelt system

Siste gang søknad ble levert i gammelt system var i 
januar 2017. Sentral utbetaling av tilskudd, på  
grunnlag av søknad som ble levert i januar 2017, 
skjer i juni.

Mer informasjon om de nye fristene og tilskudds- 
systemet ligger på Landbruksdirektoratets 
nettsider, www.landbruksdirektoratet.no under: 
Produksjon og marked – Produksjonstilskudd.


