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Søknad om produksjons- og avløysartilskot i 2017. 

I jordbruksoppgjera i 2014 og 2015 vart partane einige om at det skulle gjerast 
endringar i måten jordbruksføretaka søker om produksjonstilskot og tilskot til 
avløysing ved ferie og fritid.                                                                                                                                       

Endringane trer i kraft i mai 2017. I det nye systemet er det framleis to søknadsfristar 
og to teljedatoar pr. år. Søknadsfristane er 15. mars, med teljedato 1. mars, og 15. 
oktober med teljedato 1. oktober.                                                                                                                                  

2017 blir eit overgangsår der du må søke om produksjons- og avløysartilskot i både 
gamalt og nytt søknadsskjema, og i dette overgangsåret blir det tre 
søknadsomganger. 

I januar er teljedato 1. januar og søknadsfrist er 20. januar som tidlegare, og du søker 
i det vanlege søknadsskjemaet om: 

 Tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2016 

 Husdyrtilskot 

 Tilskot til økologisk landbruk 

 Tilskot til bevaringsverdige husdyrraser 

 Distriktstilskot frukt, bær og grønt for kvantum levert til 
godkjent omsetningsledd i 2016 

 Driftstilskot til mjølkeproduksjon 

 Driftstilskot til spesialisert kjøttfeproduksjon 

Du søkjer elektronisk via Landbruksdirektoratet sine nettsider, her finn du også 
rettleiing om korleis du søkjer. Du kan også søkje via www.altinn.no For dei som ikkje 
har høve til å søkje elektronisk, så er det mogleg å skrive ut ein papirsøknad frå nett, 
fylle ut og levere på landbrukskontoret. Landbrukskontoret kan også skrive ut 
papirsøknad. 

I mai 2017 vil det nye produksjonstilskotssystemet tre i kraft. Det blir som før to 
teljedatoar og to søknadsfristar. Søknadsfristane er endra til 15. mars, med teljedato 
1. mars, og 15. oktober med teljedato 1. oktober. Utbetaling av tilskot blir i februar 
året etter at du har søkt. 

Fordi det nye søknadsskjemaet ikkje er klart til i mars, vil søknadsskjemaet opne for 
registrering fyrst 1. mai 2017. Søknadsfrist er 15. mai, og i det nye skjemaet kan du 
søkje om: 

 Husdyrtilskot ( med unntak av bikubar) 

 Tilskot til økologisk husdyrproduksjon 

 Driftstilskot til mjølkeproduksjon 

 Driftstilskot til spesialisert kjøttfeproduksjon 

 Registrering av dyr som gir grunnlag for avløysartilskot 

 Registrering av dyr som gir grunnlag for tilskot for 
grovfôrareal 

Oppdatert informasjon er å finna på nettsida til Landbruksdirektoratet, eller ta kontakt 
med landbrukskontoret. 

http://www.altinn.no/


 
Søknadsfristar i 1. halvår 2017: 

- Tilskot til investeringstiltak i beiteområde: Søknadsfrist 1. mars 
- Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Søknadsfrist 15. april.  
- Landbruksfondet i Nord-Fron: Søknadsfrist 15. april 

 
For søknader om SMIL-middel og tilskot frå det kommunale landbruksfondet er 
det viktig å ordne med kostnadsoverslag, bilete og anna dokumentasjon i høve 
til søknaden i god tid, slik at dette er klart til søknadsfristen.  
 
IBU-middel 2017 
Innovasjon Norge har senda kommunane retningsliner for behandling av midlar til 
investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017. Retningslinene er 
administrativt vedteke av Innovasjon Norge Innlandet 26.09.2016 og er som 
følgjande: 
 
Retningslinjene må sees i sammenheng med disse dokumentene:  
• Forskrift for midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket 
• Landbruks- og Matdepartementets oppdragsbrev til Innovasjon Norge (IN) 
• Regionalt Bygdeutviklingsprogram med underliggende planer for respektive 

fylker 
• Oppdragsbrev fra Fylkesmannen i Oppland 
• Policy og finansieringsstrategi for landbruksvirkemidler i Innovasjon Norge 

2017 
 
1. Generelt  
Forutsetninger for tildeling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket:  
• Økonomi og kompetanse som sikrer lønnsomhet og gjennomføringsevne  

• Aktive gårdsbruk der landbruk utgjør et viktig bidrag til inntekten 

• Markedssituasjon for produksjonene 

Generelle prioriteringer: 
• Vekstmuligheter, innovasjon og nyskaping 

• Bærekraftig profil 

• Generasjonsskifte og ungdom under 35 år 

• Økologisk produksjon  

 

Målgruppe:  
Landbruksforetak må være registrert i Enhetsregisteret, levere årsoppgave og ha en 
årsomsetning i landbruket som er MVA-pliktig. Ved generasjonsskifte der prosjektet 
innebærer vesentlig nyskaping, kan omsetningskravet fravikes.  
Landbrukseiendommen må være konsesjonspliktig eller ha en drift som utløser 
produksjonstilskudd. 
Gjennomgående kriterier for vurdering av søknader: 
• Økonomisk godt forankret prosjekt som bygger opp under driftsenheten som 

en fremtidsrettet og robust enhet 

• Tilskuddet er utløsende for igangsetting av prosjektet 



• Prosjektet skal skje med basis i ressursgrunnlaget på egen eiendom, sett i 
forhold til den samlede produksjonskapasiteten som bygges opp 

• Verdiskaping, produksjonsøkning og sysselsetting som en direkte eller 
indirekte følge av prosjektet 

• 70 % av grovfôr må være tilgjengelig, enten eget areal og/eller leid med 
kontrakt på 10 år eller langsiktig avtale om kjøp av lokalt grovfôr 

• 70 % av melkekvoten må være tilgjengelig, enten i form av egen kvote og/eller 
leid med kontrakter på minst 5 år 

 

NB: Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort. 
Med «påbegynt» menes igangsetting av bygg- og anleggsarbeider eller inngått 
rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel. 
 
2. Investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk  
Prioriterte tiltak:  
1. Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner og nødvendige byggearbeider ihht. 

regelverk for melke- og storfekjøttproduksjon. 
2. Planteproduksjon 

Potet-, grønnsak-, frukt – og bærproduksjon prioriteres. Korntørker/lager der 
drifta oppfyller ett av følgende kriterier; økologisk, såkorndyrking og anlegg 
drevet av fornybar energi eller basert på samarbeid mellom flere bruk. 
 Fellestiltak for flere eiendommer i form av tørking, lager, pakking osv, kan 
støttes, men må vurderes opp mot eksisterende kapasitet og 
konkurransesituasjonen i området.    

3. Kraftfôrkrevende produksjon innen konsesjonsgrensene og tilpasset 
markedets behov. 

 
Saker som blir lavt prioritert i 2017: 
• Nyetablering og kapasitetsøkning innen egg, kylling og smågrisproduksjon 

• Nyetablering og vesentlig kapasitetsøkning innen sauehold 

Dette har utgangspunkt i landsprognosen for kjøtt, som tilsier forsiktighet overfor 
enkelte produksjoner. 
 
3. Landbruksbasert næringsutvikling  
Dette gjelder prosjekter som utnytter landbrukets og bygdenes ressurser på nye 
måter. Tilskudd kan gis til produktutvikling, kompetansebygging, 
markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging samt markedsføring av nye 
produkter. 
Prioriterte områder:  
• Mat og drikke, herunder produksjon og foredling 

• Landbruksbasert reiseliv  

• Inn på tunet 

Aktiviteten skal gi sysselsetting for gardbrukerne og skal være knyttet til annen 
tjenesteyting. 



Saker som ikke vil bli prioritert:  
• Generell utleievirksomhet 

• Utleie av stallplasser, ridesentervirksomhet, golf og kennel o.l. uten vesentlig 
nyskaping 

• Tradisjonell forretningsmessig, privat tjenesteyting uten vesentlig nyskaping 

• Handelsvirksomhet med innkjøpte varer 

 
4. Utmåling av støtte  
På grunn av begrensede rammer, kan tilskudd avkortes eller avslås med bakgrunn i 
prioritering eller samlet rammesituasjon. Det skal ikke gis tilskudd til tiltak som er 
påbegynt før søknaden er avgjort. Søkers eget arbeid vurderes til 350,- kroner per 
time og for ansatte til 1 promille av fast årslønn. Innsats med egne maskiner 
verdsettes i tillegg med basis i de leiekjøringspriser som årlig kunngjøres i tidsskriftet 
Norsk Landbruk. I selskaper med begrenset ansvar kan kun bokført lønn og 
leiekjøring godkjennes som utmålingsgrunnlag for støtte.  
 
 
Etablerertilskudd, oppstart av ny virksomhet.  Tilskudd kan gis til produktutvikling, 
kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, nettverksbygging samt 
markedsføring av nye produkter: 
• Maksimalt 300 000,-  kroner i idéavklaringsfase, normalt inntil 50 % av 

godkjente kostnader 
• Maksimalt 300 000,- kroner i etableringsfase, normalt inntil 50 % av godkjente 

kostnader  

Bedriftsutviklingstilskudd, utvikling i etablert virksomhet.  Tilskudd kan gis til 
produktutvikling, kompetansebygging, markedsundersøkelser, testsalg, 
nettverksbygging samt markedsføring av nye produkter: 
• Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag 

Investeringstilskudd landbruksbasert næringsutvikling: 
• Tilskudd inntil 15 % av godkjent kostnadsoverslag.  
• Ungdom under 35 år og/eller generasjonsskifte, inntil 25 % av godkjent 

kostnadsoverslag. Med generasjonsskifte menes overtatt eiendommen med 
skjøte i løpet av de siste 5 årene 

• Maksimalt 1 000 000,- kroner i tilskudd 

Investeringstilskudd tradisjonelt landbruk: 
• Tilskudd inntil 15 % av godkjent kostnadsoverslag 
• Ungdom under 35 år og i generasjonsskifte, inntil 25 % av godkjent 

kostnadsoverslag. Med generasjonsskifte menes overtatt eiendommen med 
skjøte i løpet av de siste 5 årene 

• Maksimalt 1 000 000,- kroner i tilskudd  
 
Det kan i tillegg innvilges tilskudd til bruk av tre i driftsbygninger, for å binde CO2 



 Det forutsettes at det brukes minimum 20 m3.  Det kan innvilges 1 000,- 

kroner per m3, og maksimalt 100 000,- kroner. 

 
Tilskudd til investeringer ved generasjonsskifte: 

• Overtatt med skjøte i løpet av de 5 siste årene 
• Søker må være under 35 år ved søknadstidspunktet 
Godkjent kostnadsoverslag inntil 500 000,- kroner, maksimalt 40 % tilskudd. 
 
Dette legger Innovasjon Norge vekt på når søknaden behandles: 
• Prosjektet må være i samsvar med nasjonale føringer og regionale strategier 
• Det må være tilstrekkelig lønnsomhet og soliditet i prosjektet på kort og lang 

sikt 
• Prosjektet må ha et tilfredsstillende ressursgrunnlag 
Før du søker bør du derfor ta kontakt med landbruks- eller næringskontoret i 
kommunen. 
Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et 
bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i 
gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene. 
 
5. Lavrisikolån og risikolån  
Lavrisikolån prioriteres tilsvarende som investeringsstøtte, men forutsetter 
tilfredsstillende sikkerhet og dokumentert betjeningsevne. 
Risikolån kan gis til fysiske og myke investeringer ved bruksutbygging, 
modernisering, omstilling, utvikling og generasjonsskifteinvesteringer. Ytes som 
pantesikret toppfinansiering.  
Prosjekter med total kostnad over 5 000 000,- kroner skal normalt ha byggelån og ha 
engasjert ekstern byggeleder. 
Hver søknad vurderes individuelt. 
 
6. Forbehold 
Det tas forbehold om endringer i dette dokumentet som følge av nye formuleringer i 

ny forskrift for IBU-midlene, tildelingsbrev fra Landbruks‐ og matdepartementet eller 
strategisk næringsplan for landbruket i Oppland. 
 
 



 
Geit på Åsom                                                     Foto: Ingebjørg Jenssveen 

 

 
Tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 
 
Det er fleire tilskotsordningar som blir vidareført i 2017.  

- Tilskot til skogkultur (ungskogpleie og markberedning) 

- Tilskot til drift med taubane og hest 

- Tilskot til gjødsling av skog som klimatiltak 

- Tilskot til tettare planting som klimatiltak  

- Tilskot til vegbygging 

Når det gjeld tilskot til vegbygging vil dette omfatte: 
- Nybygging av skogsvegar eller ombygging av eksisterande skogsvegar   

- Traktorvegar  

- Punktutbetring og modernisering av eksisterande skogsvegar (bru, kulvert, 

stikkrenner, snuplassar) 

- *Planlegging og utarbeiding av byggeplan (planen må ikkje realiserast) 

*Tilskot til planleggingskostnader/utarbeiding av byggeplan gjeld bare ved bruk av 
vegplanleggaren i Oppland, Erik Gjerstadberget, mobil 416 94 122. 
 



MERK: Det blir berre gjeve tilskot til vegar som er godkjent etter gjeldande forskrift 
om planlegging og godkjenning av vegar til landbruksføremål, eller etter plan- og 
bygningslovas reglar. Det er eit vilkår for tilskot at vegen blir bygd i samsvar med 
gjeldande normalar for landbruksvegar med byggebeskriving, fastsett av LMD og 
gjeldande frå 1. juni 2013.  
 
Tilskotssatsane for dei ulike ordningane er per dags dato ikkje klare, og desse vil bli 
presentert i informasjonsskrivet frå landbrukskontoret som kjem i mars 2017. Det blir 
ingen særskilt søknadsfrist, søknadar blir behandla fortløpande. 
 
 
CWD (Chronic Wasting Disease) 
 
Nord-Fron var ein av kommunane i Oppland som under jakta hausten 2016 deltok 
med innsamling av elg- og hjortehovud for CWD-prøver. Per 5. november 2016 var 
det teke CWD-prøver av 289 elghovud i Oppland, av desse 126 frå Fron (Nord-Fron 
og Sør-Fron). På same tidspunkt var det teke CWD-prøver av 62 hjortehovud i 
Oppland, av desse 19 frå Nord-Fron.  
 
Alle prøver frå elg og hjort i Oppland var negative. På landsbasis er det teke prøver 
av meir enn 7000 elg- og hjortehovud, alle med negativt resultat. 
 
I forhold til forbodet som blei innført i juli 2016 mot å legge ut saltstein til hjortedyr, er 
det per dags ikkje bestemt om dette blir vidareført i vårt område i 2017. Gjeldande 
forskrift som gjeld til 31.12.2016 er no på høyring.  

      
                                                                     
Beredskapsgruppe i Fron 
 
Med bakgrunn i rovviltsituasjonen er det etablert ei beredskapsgruppe for Nord- og 
Sør-Fron. Nedanfor følgjer informasjon frå beredskapsgruppa:   
 
Fron har i mange år slitt med store tap til rovdyr, og på bakgrunn av det har det 
kommet opp et forslag om ei beredskapsgruppe som kan bistå beitebrukere som 
opplever dette. Vi skal kunne bistå med å organisere hjelp til 
beitebrukere/gardbrukere som opplever rovdyrangrep og andre ekstraordinære 
hendelser. Dette er et tilbud for dem som ønsker det. Dette gjelder alle gardbrukere i 
Fron. 
 
Gruppa består av: 
Marthe Dypdalen, leder, tlf. 915 48 144 
Lars Ole Auglestad, nestleder, tlf. 913 42 140 
Mari Synnøve Aasen Slåen  
Jonny Mathisen  
Ole Petter Berget  
Ivar Sylte   
Per Nyhus  
Pål Kjorstad  
 



Beredskapsgruppa er knytt opp mot vakttelefonen for rovvilt og har tett samarbeid 
med jaktleder i det kommunale jaktlaget og landbrukskontora. Alle i 
beredskapsgruppa har taushetsplikt. 
 
  
Autorisasjonskurs i plantevern 2017  
 
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet (NLR Innlandet) vil også i 2017 halde 
autorisasjonskurs i plantevern. Kursa er både for dei som skal fornye og for dei som 
skal ta kurset for fyrste gong. Kursa vil bli annonsert, eller du kan ta kontakt med NLR 
Innlandet (Eivind 95200352, Sigurd 92241345) 
 
 
Mattilsynet Region Øst avdeling Gudbrandsdalen informerer om følgjande: 
 

Nasjonalt prosjekt om velferd på kalv 
Dette er et prosjekt med et tilfeldig utplukk på 1000 gårdsbruk med mjølkeproduksjon 
i Norge som skal inspiseres, og av disse er 75 stk. i Gudbrandsdalen. Tilsynene vil i 
hovedsak være uvarslede og skje i løpet av 2016. Mattilsynet ønsker med dette å 
kartlegge om kalvers velferd er tilfredsstillende i Norge. Friske kalver med god velferd 
er viktig av etiske grunner, samt for å bidra til god produksjon i fremtiden. 
 
De fleste av tilsynene er nå gjennomført og det har vært mange flotte kalvehold som 
er blitt inspisert. Det har også vært observert noen mangler og i hovedsak har disse 
omhandlet mjølkefòring og oppstalling av kalv. Helsetjenesten for storfe anbefaler at 
kalven får tilbudt minimum 3 liter råmjølk ved det første målet og videre får minimum 
8 liter mjølk daglig. Når det gjelder oppstalling er det krav om både mykt, tett og 
trekkfritt liggeunderlag til kalv og det har spesielt blitt observert mangel på mykhet i 
enkeltbokser. Trespalt uten halm eller f.eks. perforert gummimatte oppå anses ikke 
som mykt. 
 
Det blir utarbeidet en felles rapport som vil bli tilgjengelig for alle i starten av 2017. 
 

Mosjonskrav for ku i løsdrift 
Forskrift om hold av storfe stiller krav om at alt storfe (ukastrerte hanndyr og spekalv er 

unntatt) skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker i løpet 

av sommerhalvåret. 

Fra 01.01.2014 ble dette også gjeldende for storfe i løsdriftsfjøs. En løsing med ev. luftegård 

gjelder for løsdriftsfjøs bygget før 01.01.2014, men de som har bygget etter 01.01.2014 må ha dyrene 

på beite. 

Dersom beiteperioden må deles opp på grunn av spesielle klimatiske eller andre forhold, så 

skal den totale beiteperioden i løpet av sommeren i sum være minst 8 uker. 

I sommer foretok Mattilsynet noen runder med stikkprøvekontroll hos løsdrifter og resultatet 

var svært positivt. De aller fleste hadde kyr og kviger ute under gode forhold og i tidsperioder 

godt over kravet. Det var spesielt positivt at noen også hadde småkalvene ute. 

Stikkprøvekontroller av mosjonskravet, både for løsdrifter og båsfjøs, vil bli foretatt også i 

løpet av sommeren 2017. 



MRSA 

Det er blitt tatt ut overvåkingsprøver for MRSA i svinehold i Gudbrandsdalen dette året også, 

og det har ikke vært noen positive resultater.  

Det ble denne måneden funnet MRSA i mjølk fra en ku i Buskerud og det vises til 

informasjonsskriv vedlagt med forebyggende råd rundt dette. 

Påminning om varslingsplikt 
For at Norge skal kunne si til omverdenen at vi er fri for kugalskap og skrapesjuke, så må vi 

også ta ut et tilstrekkelig antall hjerneprøver. 

Derfor er det viktig at det gis rask til oss beskjed om avlivede eller selvdøde dyr (storfe over 

24 mnd. og småfe over 18 mnd.), slik at vi kan få vurdert prøveuttak på disse. Det behøver 

altså ikke foreligge mistanke ut fra kliniske symptomer for at det skal varsles.  

Vi minner også om plikten til å varsle oss dersom mistanke om alvorlig smittsom sykdom. 

Mer informasjon om prosjekter, regelverket og andre aktuelle tema finner du på 
www.mattilsynet.no 
 
Ta gjerne kontakt med oss for informasjon og veiledning! 
Hilsen Mattilsynet, avdeling Gudbrandsdal 
Telefon 22 40 00 00 
 

 
På beite i Sikkilsdalen                                                                                                                       Ingebjørg Jenssveen 

 
 

http://www.mattilsynet.no/


TILSETTE - LANDBRUKSKONTORET 
Geir Johan Groven  Skogbrukssjef 61 21 61 99 / 99 24 59 24 
Eldri Siem Jordbrukssjef  61 21 61 92 /91 72 68 70 
Nils Skurdal   Fagkonsulent 61 21 61 95 (mån, tys) 
Ole Johan Kolseth  Landbruksrådg. 61 21 61 98 (mån, tys, ons) 
Ingebjørg Jenssveen Konsulent  61 21 61 96 (tys, ons, fre) 
Linda Myromslien  Konsulent  61 21 61 90 (tys, tors)  
                                                              
 
LANDBRUKSSENTERET PÅ VINSTRA 
Landbrukssenteret på Vinstra er felles kontorstad for ulike offentlege og private 
tenester/rådgjevingsverksemd innan landbruket. Du kan tinge møterom på kveldstid 
(NB: Hugs å ta kontakt med landbrukskontoret på førehand).  
 
Landbrukskontoret     61 21 61 90 
 
Norsk landbruksrådgiving Innlandet: 
Oddbjørn Kval Engstad    99 54 65 03 
Ole Jakob Ulberg     95 14 36 26 
Eivind Bergseth     95 20 03 52 
Ingebjørg Jenssveen    41 64 46 25 
Bjørn Lilleeng     97 56 80 08 
 
Fron Avløserlag     61 29 22 30 
 
Ruste Regnskap     61 29 26 60 
 
Veterinærvakta Fron    61 29 14 00 
 
Mjøsen Skog SA: 
Trond Wangen skogbruksleiar  91 16 98 91 
Ronny Hagen produksjonsleiar  90 73 82 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

                                                                                                                   Avsendar /returadresse:                                                                                                                                           
                                                                                                                   Landbrukskontoret for  

                                                                                                                   Nord-Fron, Strandgata 54 

                                                                                                                   2640 Vinstra                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 

 
VI ØNSKJER ALLE EI RIKTIG GOD JUL! 

 


