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Produksjonstilskudd 2022 - Frist for etterregistrering av opplysninger  
Frist for etterregistrering av opplysninger i søknaden om produksjonstilskudd er 10. januar 2023. 

Opplysninger som kan endres er:  

• Avløserutgifter som foretaket har hatt etter søknadsfristen 15. oktober 

• Dyr som er samlet fra utmarksbeite etter 15. oktober 

• Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober 

• Rugeegg som er levert til rugeri etter 15. oktober 

• Frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober  
 

Logg inn på Altinn via Landbruksdirektoratets nettside 

Klikk på knappen «Endre og lever søknad», og gjør de etterregistreringene du ønsker. Vær 

oppmerksom på at det er totalsum for søknadsåret du skal føre opp når du etterregistrerer. For 

eksempel skal du legge inn sum avløserutgifter for hele søknadsåret, dersom du har hatt 

avløserutgifter etter 15. oktober og etterregistrerer disse. Husk å kontrollere og sende inn søknaden 

på nytt etter at du har lagt inn de etterregistrerte opplysningene. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning/3.areal-vekster


  

 

Informasjonsmøte regionale miljøkrav 26. januar på Bøndernes Hus 
I forbindelse med de nye miljøkravene som blir gjeldende fra 2023 vil vannområdene Morsa, 

Glomma Sør, Øyeren og Haldenvassdraget sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken og 

kommunene av holde flere informasjonsmøter i januar og februar. 

Møtet i Rakkestad kommune blir på Bøndernes Hus i Degernes torsdag 26. januar kl 18-21. 

På grunn av matservering er det påmelding.  

For innhold og påmelding, se vedlegg til e-posten.  

Du kan også sende inn spørsmål i forkant på dette enkle skjemaet om det er noe du lurer på:  

Spørsmål om regionale miljøkrav 

Dette vil være til hjelp for oss til å legge opp informasjonen i møtet så det treffer deg som kommer 

best mulig. Skjemaet er helt anonymt. 

Regionale miljøkrav 2023 
På nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken er det en sak om innholdet i de regionale 

miljøkravene og link til forskriften på lovdata. 

Se her.  

Rapport fra rådyrjakta 2022 
Fristen for rapportering av resultatet av årets rådyrjakt er 10. januar 2023. Det er den som er 
valdansvarlig som skal melde inn. Jaktresultatet kan registreres inn i Hjorteviltregisteret eller send 
epost til  mailto:torbjornolav.fosser@rakkestad.kommune.no Opplysninger som skal med er kjønn og 
alder og valdnummer som står på fellingstillatelsen. 

 

Vi på landbrukskontoret ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

Med hilsen 

Amalie, Torbjørn, Marie og Johannes Martin 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ni_lBxjzAkuyVyXXqk5j2FQKDNuIp5ZDrjRIjL-tYOJUMTZKSFZBUFYxWTFTUkJRTUhVRDJCNlA1RS4u
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionale-miljokrav/nye-regionale-miljokrav-er-na-pa-lovdata/
mailto:torbjornolav.fosser@rakkestad.kommune.no

