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Søknad om produksjonstilskudd – 
etterregistreringer 
Husk at du innen 10. januar 2018 må gå inn via 
Altinn og gjøre endringer i søknad om 
produksjonstilskudd hvis du har: 

 hatt avløserutgifter (ferie og fritid) i perioden 
16. oktober til 31. desember 

 hatt dyr på utmarksbeite som er sanket senere 
enn 15. oktober 

 solgt livdyr (kylling og kalkun) i perioden  
16. oktober til 31. desember 

 solgt frukt, bær og veksthusgrønnsaker i 
perioden 16. oktober til 31. desember 

 

Utbetaling av erstatning for klimabetinget 
avlingssvikt 
Søknadsfristen for å søke erstatning for klimabetinget 
avlingssvikt var 31. oktober. I år er det mange 
søknader i vekstgruppe korn. Vanligvis utbetales 
erstatningen når kornmottakene har rapportert 
avlingene i løpet av vinteren, og dere har 
underskrevet og sendt inn kornoppgave 3 til 
kommunen. Kornoppgave 3 sendes ut i begynnelsen 
av april.  
 
Dersom hele avlingen er solgt og dokumentert, er det 
mulig å utbetale erstatningen før jul. Kopi av årets 
kornavregninger er tilstrekkelig. Tall for tidligere års 
avlinger henter landbruksforvaltningen fra 
leveransedatabasen.  
 
I vekstgruppene potet, grønnsaker, frukt og bær 
kreves det som regel attestasjon av avlingstall og salg 
fra regnskapskontoret. Det er kommunen som skal ha 
dokumentasjonen. Det kan utbetales inntil 50 % 
forskudd i de sakene som ikke kan avsluttes ennå. 
  

Søk tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket - SMIL  
I årets jordbruksoppgjør ble det bestemt å avsette 
ekstra penger til utbedring av rørgater, kummer og 
andre hydrotekniske anlegg i leirjordsområdene. I 
Vestfold finnes mange gamle rørgater og kummer 
som trenger oppgradering for ikke å kollapse. 

Endret klima med intense nedbørsperioder har også 
ført til at rørgater og kummer har for liten 
dimensjon. Erosjonssikring langs vassdrag kan også 
være aktuelle tiltak å søke tilskudd til. Ellers 
omfatter også ordningen tilskudd til å sette i stand 
gammel kulturmark ved å rydde kratt og gjerde inn 
for beiting. 
 
Søk om SMIL-tilskudd i løpet av november! Det er 
godt med penger igjen i SMIL-potten. Det er 
landbrukskontoret i kommunen som behandler 
søknader og tildeler tilskudd. Ta kontakt med dem 
for veiledning og søknadsskjema. Mer informasjon 
finnes her: www.fylkesmannen.no/ 
Vestfold/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/SMIL-
tilskudd/  
 

Fortsatt mulig å søke tilskudd til drenering 
Kontakt landbrukskontoret dersom du har planer 
om å grøfte. Arbeidsfristen er 3 år så det er liten 
risiko i å søke tilskudd, selv om du foreløpig ikke har 
en avtale med grøftegraver. Husk at fristen for å be 
om utbetaling av innvilget tilskudd til drenering er 
én måned etter utgått arbeidsfrist (for saker som er 
innvilget etter 1. januar 2016). 
 

Skogeiere 
Tilskudd til suppleringsplanting 2017  
Det er mulig å søke om 60 % tilskudd for plantekjøp 
og utplanting av suppleringsplanter. 
Suppleringstilskudd gis for maksimalt 50 planter pr 
da. Vilkårene er at plantetettheten etter utført 
supplering tilsvarer det minste plantetall pr da som 
løser ut tilskudd for tettere planting. Skogeier må 
selv søke om tilskudd, og legge ved dokumentasjon 
på tilstand før og etter suppleringen ble utført, 
kvittering for plantekjøp, og kartfesting av flaten.  
Søknadsfrist 7. november. 
 

Ungskogpleie 
Alle kommunene i Vestfold har 40 % NMSK-tilskudd 
for rydding og avstandsregulering i plantefelt. Det 
er viktig å rydde fri småplantene før vinteren. Frist 
for innsending av søknad om utbetaling for 
skogfondssaker med tilskudd er 1. desember.  
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Kommunesammenslåinger 
I Vestfold får vi tre nye kommuner fra 1.1.2018.  
Hvis du i 2018 skal levere søknad om tilskudd, 
byggesøknad eller andre søknader til kommunen, 
må du bruke ditt nye kommunenummer og gårds- 
og bruksnummer. Tabellen under gir svar på hva din 
nye eiendomsidentitet er (for ordens skyld er også 
nye Sandefjord tatt med): 

 

 
 
Kommunesammenslåing og produsentnummer 
Ved kommunesammenslåinger vil 
produsentnummeret endre seg, og dette må 
dyreholdere være oppmerksomme på. Produsenter 
i de nye kommunene vil få tilsendt brev med 
informasjon om nytt produsentnummer. 
 
Kalver som fødes før nyttår skal merkes med 
nåværende øremerker. Alle dyr i husdyrholdet skal 
beholde sitt nåværende nummer. Kalver født etter 
nyttår må ha øremerker med nytt produsent-
nummer. Gamle ubenyttede øremerker kastes. 
 
Hos sau er det benyttet dyreholdsidentitet, og dette 
blir ikke påvirket på samme måte av 
kommunesammenslåing. Det må likevel bestilles 
nye øremerker hvert år, siden nummeret alltid 
starter med det siste sifferet i årstallet.  
 

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og 
odelsloven 
Den 21. juni 2017 vedtok Stortinget en rekke 
endringer i eiendomslovgivningen i landbruket. 
Endringene omfatter: 
1) Heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, 

boplikt og odlingsjord, fra 25 til 35 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord. 

2) Endringer i reglene om priskontroll ved 
konsesjonsbehandling. Priskontroll unnlates ved 
erverv av rene skogeiendommer. Priskontrollen 
på landbrukseiendommer for øvrig 
opprettholdes, og gjelder ved erverv av bebygd 
eiendom med mer enn 35 dekar fulldyrka og 
overflatedyrka jord. Ved erverv av ubebygd 
eiendom er det priskontroll for eiendommer 
som skal brukes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom.  

3) Endringer i konsesjonsplikten ved erverv av 
ubebygde tomter. 

4) Endringer i reglene om driveplikt i jordloven. 
Bl.a. presiseres lovteksten slik at det fremgår at 
driveplikten gjelder i hele eiertiden. For 
driveplikt som oppfylles ved bortleie er det ikke 
lenger et vilkår om at arealet må leies bort som 
tilleggsjord. Plikten etter forpaktingsloven til å gi 
melding om jordleieforhold er opphevet, men 
erstattet med en plikt for eieren til å sende kopi 
av leieavtalen til kommunen. 

5) Hjemmel i jordloven som gjør at vedtak om 
tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for 
utlegg. 

Oppdaterte konsesjons- og egenerklæringsskjema 
finnes på Landbruksdirektoratets nettsider.  
For mer informasjon om lovendringene, se 
Landbruk- og matdepartementets nettsider. 
 

NLR Innovasjon Osloregion 
NLR Innovasjon Osloregion 
er fortsettelse av "Grønn 
forskning Oslofjorden", og er fullfinansiert med 
midler fra Vestfold fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Vestfold. Dette er et treårig 
prosjekt, som formelt starter den  
1. desember når nyansatt kompetansemegler, 
Ingrid Ohna, er på plass. Ingrid Ohna vil være ansatt 
i NLR Viken, Gjennestad, og du kan etter hvert 
treffe henne på tlf. 971 24 254 og epost 
ingrid.ohna@nlr.no.  
Målet med NLR Innovasjon Osloregion er å jobbe 
fram idéer og problemstillinger i hele landbruket, 
som kan initiere prosjekter som gir dyrkere / 
produsenter fordeler som økt fortjeneste, forbedret 
kvalitet eller mer sikkerhet 
 

KORN I VESTFOLD                                                                                                
Vestfold Bondelag er i gang  
med sitt 3-årige prosjekt 
Korn i Vestfold. Prosjektleder er  
Oddbjørn Rød, oddbjorn.rod@bondelaget.no tlf. 
92039093. Grunnkurs i korndyrking har allerede 
startet opp, og det var så stor interesse at det 
sannsynligvis vil bli satt opp et nytt kurs etter 
nyttår. Følg med på www.grontfagsenter.no  
 

KURSTILBUD                                                 
HMS-kurs starter på Gjennestad  
mandag 6. november kl.19.00.   
Fortsatt noen ledige plasser. 
Kurs i Varme arbeider  
arrangeres på Gjennestad Gartnerskole 
lørdag 18. november Kl. 09.00.For mer info: 
www.grontfagsenter.no/snsvestfold 
Påmelding til SNS Vestfold, 33 36 32 10  
vestfold@naeringsogsamfunn.no 

Ny kommune Gjelder fra Gammel kommune Nytt gbnr.

Færder 0729 01.01.2018 Nøtterøy Beholder s i tt

Tjøme + 200 

Larvik 0712 01.01.2018 Larvik Beholder s i tt

Lardal Beholder s i tt

Holmestrand 0715 01.01.2018 Holmestrand Beholder s i tt

Hof + 200 

Sandefjord 0710 01.01.2017 Sandefjord Beholder s i tt

Andebu + 200

Stokke + 400
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