
Skiptvet kommune 

Plan, landbruk og 

teknikk. Benytt elektronisk søknadsskjema for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd 

til avløsning ved ferie og fritid. Her er veiledning for pålogging Altinn. Det er også 

mulig å søke på papirskjema her. Klikk på          symbolet. 

 

Søknadsomgangen i januar omfatter disse tilskudds-

ordningene (aktuelle i Skiptvet): 

• Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

• Tilskudd til husdyr 

• Tilskudd til lammeslakt og kjeslakt 

• Tilskudd til bevaringsverdige storferaser 

• Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 

• Tilskudd til melkeproduksjon 

• Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduk-

sjon 

 

Det er viktig å kjenne regelverket for å søke på rette 

ordninger. Les veilederen her. Øvrig informasjon er å 

finne på Landbruksdirektoratet sin nettside 

www.landbruksdirektoratet.no, under menyen Produk-

sjon og marked/ Produksjonstilskudd/ Aktuell søknadsomgang. 

 

Har du spørsmål om produksjonstilskudd, ta kontakt med landbruksveileder Lars 

Agnalt. 

Viktig! Dokumentasjon av avløsning 
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I dette nummeret: 

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til 

avløsning ved ferie og fritid - Frist 20.1.15 

Landbruksnytt 

Vinter 2015 Årgang 28 

 Godt nytt produksjonsår, fra landbrukskontoret 

Landbruksdirektoratet kontrollerer om utgiftene som er oppgitt i søknaden er rikti-

ge. Har du selv hatt arbeidsgiveransvar blir opplysningene kontrollert mot lønns- og 

trekkoppgavedatabasen. Har et avløserlag hatt arbeidsgiveransvaret, blir opplysning-

ene kontrollert mot avløserlaget. Det er ikke nødvendig å sende med oppgave fra av-

løserlag, men svært viktig å oppgi rett organisasjonsnummer til rett avløserlag i søk-

naden. Er det brukt andre typer avløsning (eks. avløserring) må du sende dokumenta-

sjonen til kommunen f.eks. som vedlegg til e-post. 

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/produksjonstilskudd/
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/43950?_ts=14a5e5a12a8&download=true
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv/skjema
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/44048?_ts=14a7268a3e0
http://www.landbruksdirektoratet.no
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/44048?_ts=14a7268a3e0
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/44048?_ts=14a7268a3e0
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang/_attachment/44048?_ts=14a7268a3e0
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no?subject=Dokumentasjon%20på%20avløsning%202014


Årgang 28 Side 2 

1 De fleste satsene har blitt oppjustert i forbindelse med fordeling av rammen tildelt Østfold. 

2 Kommunen har bistått med prosjektering av de fleste av tiltakene. 

Tilskudd i 2014 for Skiptvet 

Gårdskart for Skiptvet, tilgjengelig på gardskart.skogoglandskap.no og kilden.skogoglandskap.no har gjennom som-

meren 2014 blitt oppdatert av Norsk institutt for skog og landskap. I tillegg har Skiptvet kommune lagt inn end-

ringer på bakgrunn av befaringer/bonitering som er et kontinuerlig arbeid. Dersom det er behov for å oppdatere 

kart for din gård, ta kontakt med oss, slik at vi kan få rettet kartene. Feil på kartene gir økt risiko for feil i søk-

nader om produksjonstilskudd,  RMP osv.  

Gårdskart på nett - ajourhold 

 

Planlegg 2015 - kontroller erosjon i forsenkninger på jordet  

Ordning Antall Tilskuddsbeløp Merknad 

Produksjonstilskudd (PT)  20.1.14 33 3 244 092  

PT 20.8.14 107 11 375 687 Foreløpige tall. 

RMP (20.10.14) 57 1 145 844 Foreløpige tall. 1 

SMIL 26 924 000 Noen overført 2015. Alle tiltakene er befart. 2 

BU 1 250 000 + rentestøtte. 

Skogfond 30 428 182 Utbetalinger inkl. rentemidler. 

Sykdomsavløsning 4   

Tidligpensjon for gårdbrukere 1   

Tydelige spor 

etter vann i 

forsenkninger 

på jordet? 

Ligger arealet i 

erosjonsklasse 

3/4 ? 

Pløyes (eller til-

svarende) areal  i 

e.kl. 3/4? 

Det skal anlegges 

grasdekt vannvei 

i dråg. 

Dråg skal ligge i 

stubb. 

JA JA JA 

  

NEI NEI 

N
E

I 

Det graver ulikt fra år til år. På arealer hvor det er usikkert om det blir konsentrert overflateavrenning, 

og dermed graving, skal det anlegges grasdekt vannvei snarest mulig etter at tydelige erosjonsspor er 

observert. Har du spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret. 

Det gis SMIL midler til tiltak mot erosjon, ta kontakt med landbrukskontoret! 

http://gardskart.skogoglandskap.no/
http://kilden.skogoglandskap.no


Årgang 28 Side 3 

Elgjakta 2014 

 

Viktig melding til rådyrvald! 

De rådyrvald som ikke har levert fellingsrapporter for 2014, bes gjøre dette snarest. Send e-post til 

Siv.Myklebust@skiptvet.kommune.no eller ring direkte på tlf 69 80 60 97. 

År 2014 
Tildelt 

totalt 

Felt 

hannkalv 

Felt 

hunnkalv 

Felt 

hanndyr 

1 ½ år 

Felt 

hunndyr 

1 ½ år 

Felt 

hann-

dyr 

eldre 

Felt 

hunndyr 

eldre 

Felt to-

talt 

Fellings-

prosent 

Skiptvet nordre 4 1 0 1 1 1 0 4 100,0 

Lund Elglag 4 0 1 2 0 1 0 4 100,0 

Kirkebygden 3 0 0 2 0 0 1 3 100,0 

Gjerstad og Kirkerød 12 0 2 2 4 2 2 12 100,0 

Langli 6 0 1 2 1 1 1 6 100,0 

Berg-Thon 1 0 0 0 1 0 0 1 100,0 

 Tove Ødemark hadde sin siste arbeidsdag for Skiptvet kommune 30.12 - Les intervju i neste utgave av landbruks-

nytt. 

 Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Les mer i neste utgave. 

 Ny forskrift og nytt skjema for SMIL søknader kommer snart. 

Siste nytt 

Slamtømming 

Slamtømming i Skiptvet kommune vil foregå langs Spydebergveien med sideveier i januar og februar. Alle slamtanker 

m/wc, renseanlegg og tette tanker skal tømmes. 

 

Arbeidet utføres av SSIØ AS. Påse at det er fremkommelig til tankene og at de ikke er tildekt. 

Refusjon fra skogfond - saldo skogkonti 4 666 059 kr 

Refusjonskrav skogfond kan registreres elektronisk i Altinn. Tjenesten er utviklet både for at skogeier skal få di-

rekte innsyn på sin skogfondskonto, og for at utbetalingskrav skal kunne leveres elektronisk.  

 

Ta kontakt med kommunen ved spørsmål. 

mailto:siv.myklebust@skiptvet.kommune.no?subject=Fellingsrapport%202014
mailto:siv.myklebust@skiptvet.kommune.no?subject=Fellingsrapport%202014
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv/regelverk/ny-forskrift-om-produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Skogfondssystemet/


 20. januar 2015: Frist Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved 

ferie og fritid  

 15. februar 2015: Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perio-

den 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller 

frossen mark. 

 23. februar 2015: Sprøytesertifikat for førstegangsbrukere (arr: SNS Østfold) se tidli-

gere utgaver 

Viktige datoer - kurs – møter 

Ord til ettertanke: En kan reise hvor en vil, men aldri fra seg 

selv. 

Postadresselinje 1 

Postadresselinje 2 

Postadresselinje 3 

Postadresselinje 4 

Postadresselinje 5 

Baksia 

Telefonnummer – plan, landbruk og teknikk 

Knut Bjørnstad 69 80 60 90/404 04 929 knut.bjornstad@skiptvet.kommune.no 

Lars Agnalt 69 80 60 82/952 71 611 lars.agnalt@skiptvet.kommune.no 

Siv Myklebust 69 80 60 97 siv.myklebust@skiptvet.kommune.no 

Øyvind Thømt 69 80 60 89/417 39 687 oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no 

Viken skog (HESSA) Arnfinn Espenes 911 91 745 arnfinn.espenes@viken.skog.no 

Har du tips om stoff til Landbruksnytt? Ta kontakt med Lars Agnalt 

http://www.skiptvet.kommune.no/landbruksnytt
http://www.skiptvet.kommune.no/landbruksnytt
mailto:knut.bjornstad@skiptvet.kommune.no
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no
mailto:siv.myklebust@skiptvet.kommune.no
mailto:oyvind.thomt@skiptvet.kommune.no
mailto:arnfinn.espenes@viken.skog.no
mailto:lars.agnalt@skiptvet.kommune.no?subject=Tips%20til%20landbruksnytt

