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Søknad om produksjonstilskudd del 1 -Frist 15. mars 
Vi minner om søknadsfrist for produksjonstilskudd del 1 som er 15. mars kl. 23.59.  

Det er kun husdyrprodusenter som skal søke ved del 1. I søknaden skal du oppgi: 

• antall dyr foretaket disponerte 1. mars i søknadsåret, fordelt på dyreslag 

• antall livdyr av kylling og kalkun som har blitt solgt i søknadsåret 

• Hvis du slakter gris, kylling, kalkun, ender eller gjess i løpet av søknadsåret, må du krysse av 

for at Landbruksdirektoratet kan hente opplysninger fra Leveransedatabasen. Hvis du ikke 

krysser av, vil du ikke motta tilskudd for dyrene som er levert til slakt. 

I tillegg må du svare på spørsmål om driftssenter og driftsfellesskap under fanen «Egenerklæring» og 

sjekke at opplysningene i fanen «Grunnopplysninger stemmer». Du kan laste opp vedlegg under 

fanen «Vedlegg». 

Når søknaden er levert, kan du endre opplysningene i søknaden fram til 29. mars. 

Det er dyr du hadde på telledato 1. mars som skal føres opp. For ammekyr og melkekyr, er det kun 

dyr som har kalvet innen de siste 15 måneder som skal føres opp her. Kviger eller kuer hvor det er 

mer enn 15 mnd. Siden kalving skal føres som «Andre storfe».   

For mer info og link til søknadsskjema på Altinn, se her: 

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

avlosertilskudd-i-jordbruket 

Oppstartsmøte «Jordhelseprosjektet» 20. mars kl.19.00 om jordhelse  
"Jordhelseprosjektet" er et samarbeidsprosjekt mellom de tre kommunene Aremark, Marker og 

Rakkestad, samt de tre lokale bondelagene. Prosjektet går over to år, og har fokus på jordhelse.  

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


  

 

"Jordhelseprosjektet" inviterer til oppstartsmøter i uke 12. Det blir et oppstartsmøte i hver 

kommune. På oppstartsmøtet vil det bli gitt utfyllende informasjon om prosjektet.  

Rakkestad kulturhus, mandag 20. mars kl. 19.00 

 Marker rådhus, tirsdag 21. mars kl. 19.00 

 Aremark, Furulund, torsdag 23. mars kl. 19.00 

Alle møtene starter med varm mat fra kl 18.30.  Kom på møtet som passer best for deg, eller kom på 

alle 3.  

For mer detaljert program for hvert møte, se vedlegg til e-posten. 

Regionale miljøkrav – Veileder til forskriften  
Det har vært 2 møter i Rakkestad 26. januar og 27. februar hvor de nye regionale miljøkravene har 

vært tema. Noen av dere har nok sittet igjen med ubesvarte spørsmål etter disse møtene. Nå har 

Statsforvalteren i Oslo og Viken lagt ut veileder til forskriften på sine hjemmesider.  

Kommer du på spørsmål framover som du ikke finner svar på i forskrift og veileder, bør du ta kontakt 

med oss i kommunen, så kan vi hjelpe til hvordan forskriften skal forstås. 

Det er også spørsmål om veilederen for regionale miljøtilskudd (RMP) vil være tilgjengelig.  

Siste informasjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken er at veilederen vil publiseres på deres 

hjemmesider ca. 15. mars, men at de foreløpige tilskuddssatsene ikke vil være klare før nærmere 

påske.  

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har mer håndfaste opplysninger. 

 

Utbetaling av RMP-tilskudd  
Regionalt miljøtilskudd for 2022 skal nå være utbetalt til alle søkere. Tilskuddsbrevene har komme i 

Altinn. Vedtak om utbetaling av tilskudd er enkeltvedtak som kan påklages. Det er 3 uker klagefrist på 

vedtak om tilskudd. En eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sendes 

Rakkestad kommune. Ta kontakt med oss i kommunen om det er aktuelt. 

 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionale-miljokrav/nye-regionale-miljokrav-er-na-pa-lovdata/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/landbruk-og-mat/jordbruk/miljotiltak/regionalt-miljotilskudd/

