
INFO FRA LANDBRUKSONTORET 

I ALTA HØSTEN 2019 

INNMARKSBEITER (AR5/ GÅRDSKART) 

Landbrukskontoret har vært ute i felt og klassifisert innmarksbeiter.  

For å kunne klassifiseres et areal som innmarksbeite må arealet 

være dominert av (minst 50 %) kulturgras og beitetålende urter.  

Se linken nedenfor for mer info om klassifisering av 

innmarksbeiter. Se spesielt veilederen «Beiteflora for klassifisering 

av innmarksbeite i AR5» 

 

https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser/arealressurskart-

ar5/klassifikasjonssystem-ar5 

 

Dersom dere har behov for befaring for klassifisering av 

innmarksbeiter ta kontakt med landbrukskontoret før 27. 

September. 

PRODUKSJONSTILSKUDD DEL 2 

1.Oktober: Telledato 

15.Oktober: Søknadsfrist 

29.Oktober siste frist for å endre søknaden 

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du ved å følge 

linken nedenfor: 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-

marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd 

REGIONALT MILJØTILSKUDD (RMP OG OBB) 

15.Oktober: Søknadsfrist RMP (søknader etter dette trekkes 

1000,- pr. dag) 

15. November: Søknadsfrist for Drift av beitelag (OBB) 

Se hvilke ordninger som gjelder for Finnmark i ved å følge linken 

nedenfor: 

https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/landbruk/miljotiltak-i-

jordbruket/regionale-miljotilskudd/ 

 

Nytt i RMP i år: Alle tiltak må tegnes inn i kart. For tiltaket «Beiting 

av verdifulle jordbrukslandskap i utmark (transport av sau til beite i 

utmark). Bruk deres eget hovednummer (gnr/bnr)►zoom ut i 

kartet og gå til det området dere har brukt►tegn inn i kart►Velg 

tiltak►gå tilbake til skjema►hent tiltak og legg inn antall dyr►Gå 

videre i skjemaet 

<<<< NYHETER >>>> 

Endringer i AR5 (Gårdskart) 

NIBIO har gjennomført periodisk 

ajourhold av arealressurskartet 

AR5 i Alta kommune (Hvert 5.-7. 

år). Landbrukskontoret er etter 

dette sendt ut i felt for å sjekke ut 

status på områdene. 

AR5 kartet er derfor endret på en 

del jordbruksarealer (Fulldyrka 

jord, overflatedyrka jord og 

innmarksbeiter) i Alta.  

Endringene kan være 

innskrenkninger, utvidelser eller 

eks. endring fra fulldyrket til 

overflatedyrket.  

HUSK DERFOR Når dere søker 

produksjonstilskudd► sjekk 

arealene.  

Det er kun mulig å søke på de 

arealene og markslagene som er 

registrert i AR5 (gårdskart). 

Arealbarometer for Alta  

Arealbarometeret viser 

produksjonsgrunnlaget for jord- og 

skogbruk i Norge, samt hvordan 

jordbruksarealene brukes. 

Se linken nedenfor som blant 

annet viser hvor mye 

jordbruksareal som er nedbygd, 

gjengrodd, oppdyrket. 

http://fakta.skogoglandskap.no/media/files

/documents/Arealstatistikk/folder1/2012_A

lta.pdf?apptype=1 
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TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG 

FØDSEL MV. 

Søknadsfrist: 1 år etter siste dag i perioden du søker 
tilskudd for. 

 
Tilskuddet til avløsning ved sykdom og fødsel mv. 
skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når 
bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av 
sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller 
sykt barn. 
 

Du kan søke om tilskudd for dokumenterte, 
faktiske utgifter til avløsning. Det gjøres fradrag for 
de inntektene den avløste hadde i 
søknadsperioden.  

Dersom dere har fått barn: Det kan gis tilskudd til 
avløsing i perioder den avløste får svangerskapspenger, 
engangsstønad ved fødsel eller foreldrepenger. I forbindelse med 
fødsel kan det gis tilskudd til avløsing av 
far for inntil 14 dager dersom han bor 
sammen med mor til barnet, og det ikke 
blir utbetalt tilskudd for avløsing av mor 
for disse dagene. Avløsingen må ha 
funnet sted i perioden 14 dager før 
fødselen til 14 dager etter at mor er 
kommet hjem fra sykehuset.  

Søk tilskuddet her 

TILSKUDD FRA LANDBRUKSPLANEN I ALTA 

KOMMUNE 

Søknadsfrist: Fortløpende 

Nydyrkingstilskudd: Dersom du har fått tillatelse til nydyrking kan 
du søke på nydyrkingstilskudd. 
 
Tilskudd til opprusting/ omlegging av felleskanaler/ føringsgrøfter. 
 
Tilskudd til generasjonsskifte der minst halvparten av den 
normale årsinntekten kommer fra landbruket. Søker må være 40 
år eller yngre ved overdragelsen. 
 
Ta kontakt dersom dere har spørsmål 

 
Vi ønsker dere alle en god arbeidshøst  
 
Hilsen fra Tor Håvard (78455123), Signe (78455120) og 
Renate (78455121) 

Endringer ved kjøp og salg 

av melkekvoter  

Innen sommeren 2020 må Norge 

avslutte eksportstøtten av melk. 

Det innebærer at 

melkeproduksjonen må ned. 

Dagens ordning for kjøp og salg 

av melk opphører, og nye 

løsninger vil være på plass 1. 

oktober. Se linken nedenfor for 

mer info.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/pr

oduksjon-og-

marked/melk/melkekvoter/endringer-ved-

kjop-og-salg-av-melkekvoter 

Biogasskonferanse 4. 

desember 

Det planlegges en 

biogasskonferanse den 4. 

Desember på Rådhuset i Alta. 

Konferansen er rettet mot bønder 

med husdyrproduksjon og 

oppdrettsnæringa. Aktuelle 

innledere er invitert samt 

virkemiddelapparatet. 

Sett av datoen! Nærmere 

orientering om konferansen vil 

komme senere. 

Info fra Norsk 

Landbruksrådgiving (NLR) 

NLR har bygningsrådgivere på 

oppdrag i Finnmark og Nord- 

Troms i uke 39. Dersom dere 

trenger bistand til nybygg-, 

rehabilitering-, eller utvidelse av 

driftsbygninger ta kontakt med 

Svein Johnsen, Tlf.: 46637026 

eller epost: nordnorge.nlr.no 
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