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Produksjonstilskudd (PT) 2021 
Dette er ordningen flest søker på i Rakkestad - 275 søknader i 2020. 

• Søknadsfrist 15. oktober. Søknaden kan endres fram til 29. oktober  

• Hvis søknaden ikke er sendt inn til fristen, kan den likevel sendes inn i perioden 16. -29. 

oktober, mot et trekk på 1000 kr per dag etter fristen. 

• Søknader som leveres senere enn 29. oktober blir avvist. 

• Telledato for husdyr er 1. oktober. Da telles dyr foretaket har på den datoen. 

• Avløseravgifter foretaket har hatt etter 15. oktober kan etter-registreres innen 10. januar. 

 
Husk at på søknad om areal, skal det er areal som er drevet aktivt i vekstsesongen som skal føres opp 

i søknaden. Er det areal som ikke er drevet aktivt f.eks. fulldyrket areal hvor det ikke er høstet korn, 

gras eller beitet, skal dette føres opp som f.eks. «Kode 292 Fulldyrket og/eller overflatedyrket, ute av 

drift». 

Areal som er dyrket, men ikke er høstet, f.eks. «Soner for pollinerende insekter» i RMP, skal føres 

opp som «Kode 294 Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd».  

Sjekk også at opplysningene som oppgis i PT-søknaden samsvarer med opplysningene i RMP om du 

også søker på dette. Dette gjelder spesielt at areal i gras i RMP ikke overstiger areal i gras i PT. 

For mer detaljer, veiledning til søknad og søknadsskjema i Altinn, se på landbruksdirektoratets sider: 



  

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-

avlosertilskudd-i-jordbruket 

 

 
 

Regionalt miljøtilskudd 

I fjor søkte 209 foretak om regionalt miljøtilskudd i Rakkestad. 

• Søknadsfrist 15. oktober.  

• Hvis søknaden ikke er sendt inn til fristen, kan den likevel sendes inn i perioden 16. -29. 

oktober, mot et trekk på 1000 kr per dag etter fristen. 

• Søknader som leveres senere enn 29. oktober blir avvist. 

• Hvis opplysninger i søknaden skal endres etter søknadsfrist, regnes dette som at søknaden 

sendes inn på nytt. Dette kan søker ikke gjøre selv, men må kontakte kommunen. 

Nytt i år: 

• Det gis tilskudd til maksimalt 5000 meter med pollinerende soner - § 13  

• Nye erosjonsrisikokart brukes fra 2021. Disse ligger i eStil. Erosjonsrisikoklassene på ditt areal 

kan ha endret seg, noe som igjen betyr at det for noen ordninger kan være behov for å tegne 

tiltakene på nytt. Dette vil spesielt gjelde “Gras på arealer utsatt for flom og erosjon “.  

• Det er presisert at ordningen “Gras på arealer utsatt for flom og erosjon “ gjelder for 

erosjonsrisikoklasse 2 med dråg, 3 og 4 - § 18  

• Det er innført et nytt tilskudd til klimarådgiving - § 31  

• Det er tydeliggjort mål og innhold i § 30 - miljøavtale  

 
Mer informasjon om ordningen og link til søknadsskjema finner du på nettsidene til Statsforvalteren i 

Oslo og Viken: 

https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-

miljotilskudd/ 

Her finner du blant annet: 

• Veileder for regionale miljøtilskudd 

• Hvordan søke RMP-elektronisk 

• Ofte stilte spørsmål 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-veileder-2021---utkast-02.07.2021---hefte.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/602755da7097417d9899d96955cabecf/rmp-steg-for-steg-2021.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/ofte-stilte-sporsmal-rmp---versjon-14.-oktober-2020.pdf


  

 

Tilbud om veiledning ved utfylling av RMP-søknad 
Med erfaring fra i fjor og tidligere år dukker det opp mange spørsmål rundt søknadene, spesielt er 

det behov for veiledning ved tegning og utfylling av RMP-søknadene. 

Mange spørsmål kan vi svare enkelt ut på telefon eller e-post. For mange vil det være behov for mer 

veiledning. Rakkestad kommune legger opp til 2 informasjonsmøter (med samme innhold), hvor vi 

går gjennom ordningene som er aktuelle å søke på her i Rakkestad.  

Tidspunkt for møtene er: 

Mandag 4. oktober kl. 18:00 -21:00 i Festsalen på Kulturhuset 

Mandag 11. oktober kl. 18.00-21.00 i Kommunestyresalen 

Her legger vi opp til at bonden kan ta med pc og sitte og jobbe med søknaden. 

I tillegg vil vi sette av tid på dagtid i uke 41 (11.-15. oktober) hvor bøndene kan booke time på et 

møterom eller kontor og lage søknaden på egen pc med veiledning fra oss på landbrukskontoret. 

Individuelle møter kan avtales ved å sende e-post eller ringe til Johannes Martin eller Eldbjørg. 

Søknad om SMIL-tilskudd  
Rakkestad kommune har nå brukt opp de tildelte SMIL-midlene for i år. De søknadene som er levert, 

men ikke behandlet, vil bli med over til neste år. For dere som har prosjekter som kan være 

berettiget SMIL-tilskudd, vil vi likevel anbefale å kontakte oss og eventuelt sende inn søknad, slik at vi 

får gjort synlig behovet for midler neste år.  

Søknad om tilskudd til drenering  
Rakkestad har fortsatt midler igjen til drenering. Ikke alle søknader som er sendt inn i år er behandlet 

ennå, men det kommer. Har du planer om systematisk drenering, behov for å skifte ut enkeltgrøfter 

eller skal grave avskjæringsgrøfter mellom skog og jord, ta kontakt med oss.  

Innovasjon Norge - Mobiliseringsmøte 28. oktober 2021  
Har du planer for investeringer for utvidelse eller oppgradering av driften på gården din, kan 

Innovasjon Norge tilby tilskudd til investeringer innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.  

Region Oslo og Viken har satt søknadsfrist 1. desember 2021. Søknadene blir behandlet utover i 

2022. Søknader til Innovasjon Norge krever god forberedelse og det er krav til dokumentasjon.  

Les om hvilke tiltak som er prioritert og dokumentasjonskrav på nettsidene til Innovasjon Norge: 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/regionale-

prioriteringer-for-landbruksmidler/ 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/regionale-prioriteringer-for-landbruksmidler/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/regionale-prioriteringer-for-landbruksmidler/


  

 

Indre Østfold og Rakkestad kommuner skal sammen med Innovasjon Norge arrangere et 

Mobiliseringsmøte 28.oktober på dagtid. Mobiliseringsmøte avholdes på Teams.  

Dette møtet vil bestå av et felles foredrag/presentasjon fra Innovasjon Norge og muligheter for 

«Speed-date» på 15 minutter hvor søker kan presentere sitt prosjekt og samtale med rådgivere fra 

Innovasjon Norge og kommunen. 

Mobiliseringsmøte avholdes på Teams.  

Hvis dette er interessant, ta kontakt med Johannes Martin på landbrukskontoret. 

 

Vi ønsker dere en god søknadsomgang og husk: 

Ta deg god tid ved utfylling av søknadene og ikke begynne en 

time før fristen går ut!! 

 

Kontaktinfo: 

Johannes Martin Eriksen 

e-post: jm.eriksen@rakkestad.kommune.no 

Telefon: 94015131 

(Er ikke tilgjengelig 24.-29.september og 7.-8. oktober) 

 

Eldbjørg Heller Nylænde 

e-post: EldbjorgH.Nylaende@rakkestad.kommune.no 

Telefon: 90801416 
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