
INFO FRA LANDBRUKSKONTORET I ALTA, HØSTEN 2020 

 

I Søknad om produksjonstilskudd og gårdskartet 

Det blir ikke forhåndsutfylte arealtall på 

søknadsskjemaet i år. Arealer for de enkelte 

eiendommer skal oppgis på side 2. De finner dere ved å 

trykke på Kart ved siden av gårds og bruksnummeret.  

Nedenfor ser dere et eksempel, hvor arealene vises som 

fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite. 

Ta kontakt dersom dere trenger hjelp til dette. Vi har satt opp noen tidspunkter hvor vi holder 

av tid til å gå gjennom søknadsprosessen, og spesielt bruk av gårdskartet. Pga 

koronarestriksjoner ber vi om tilbakemelding for når dere ønsker å komme innom. De 

tidspunktene vi holder av er følgende: 

Mandag 5. oktober, tirsdag 6. oktober og onsdag 7. oktober. Alle dager kl 12.30 – 15.00. 

NB! Dersom dette ikke passer så vil vi finne alternativer. 

 

Søknadsfrist 15. oktober. (Absolutt siste frist 29. oktober, men trekk i tilskuddet med kr 

1 000 for hver dag etter søknadsfristen) 

 

Telledato 1. oktober. 

 

 

 

 

Foto: Arne Johanson 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-

produksjonstilskudd 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd


II  RMP (regionalt miljøtilskudd) 

 

Nytt i 2020:  

- Troms og Finnmark har en felles pott med total 

ramme på 15,2 millioner. Det er også like tilskuddssatser 

i Troms og Finnmark 

 

- Dersom du søkte i fjor kan du importere kartet 

som ble tegnet inn i fjor. Dette gjelder for alle tilskudd, 

unntatt tilskudd til beiting på lokalt verdifulle 

jordbrukslandskap i innmark (§6). Hvis du skal søke på 

dette tilskuddet må du tegne det inn på nytt i år igjen. 

 

Ta kontakt i god tid dersom du trenger hjelp med 

søknaden. 

 

 

Søknadsfrist 15. oktober (Absolutt siste frist 29. oktober, men trekk i tilskuddet med kr 1 000 

for hver dag etter søknadsfristen)  

Søknadsfrist for beitelag er 15. november. 

https://www.fylkesmannen.no/tf/rmp 

 

III Avlingsskade, - søknad om erstatning  

I juni fikk vi melding fra 11 stk om store overvintringsskader på eng. Vi har også befart 

områder og sett på skader. Dersom det etter høsting viser seg at avlingstapet er på minst 30 %, 

kan det tilkjennes erstatning. (Se lenke nedenfor som viser vei til søknadsskjema). 

Det er fint om de som tenker på å søke om erstatning gir beskjed i god tid og helst før 1. 

oktober. Da har vi mulighet å befare hos den enkelte søker og også veilede om 

søknadsprosessen. Det benyttes standard normalavlinger, Finnmark er i gruppe 1. Avvik fra 

dette må dokumenteres.  

 

Søknadsfrist 31. oktober 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-

skader/avlingssvikt#korleis-soeke-  Hilsen Signe (78455120) og Renate (78455121) 

https://www.fylkesmannen.no/tf/rmp
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt#korleis-soeke-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt#korleis-soeke-

