
 

 
 

VIKTIGE SØKNADSFRISTER 2021 TILSKUDDS- OG 

FINANSIERINGSORDNINGER  FOR LANDBRUKET I FOLLDAL 

 
10. januar  Frist for å etter registrere på søknaden produksjonstilskudd pr 15. oktober. Kan 

etter registrere avløserutgifter påløpt etter 1. oktober og dyr funnet igjen på 
utmarksbeite etter 1. oktober.     

 
15. januar Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader 

(Fristen gjelder inn til Fylkesmannen) 
                   
1. mars  Tilskudd til skogsbilveibygging. 
 
15. mars Produksjonstilskudd i jordbruket. 
 
1. april  Tilskudd til tiltak i beiteområder. 
 
15. mai Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler).  
 
1. oktober Tilskudd til skogsbilveibygging 
 
15. oktober Regionalt miljøtilskudd (RMP) – bl.a tilskudd til mjølkeproduksjon på setra, 

tilskudd til areal i seterområder, tilskudd til ingen jordarbeid om høsten, 
tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.  

 
15. oktober Produksjonstilskudd i jordbruket. 
  Tilskudd til avløsning ferie og fritid.  
   
31. oktober Erstatning for omfattende avlingsskader.                       
 
1. november Erstatning rovdyrskade - sendes rett til Fylkesmannen, miljøvernavdelinga. 
 
15. november Tilskudd til drift av beitelag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Andre søknadsfrister: 

• Nærings- og miljøtiltak i skogbruket, unntatt veier: Løpende saksbehandling fram til 
15. november. 

• Tilskudd til avskjæringsgrøfter og åpne kanaler der tilskuddet ikke overstiger kr 5.000   
(SMIL). Løpende saksbehandling fram til 15. oktober.  

• Avløsertilskudd ved sykdom m.v. - søknader kan leveres gjennom hele året. Frist for å 
levere søknad er 1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.  

• Erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, inkl.  
erstatning nedfòringskostnader m.v. som følge av radioaktivitet og tapt 
arbeidsfortjeneste ved måling av dyr, erstatning for sau krepert under nedforing: 6  
måneder etter tiltak/hendelse. Elektronisk søknad er mulig via ELF 
(Landbruksdirektoratet) 
 

Løpende saksbehandling, ingen søknadsfrist: 

• Innovasjon Norge: BU finansiering til tradisjonelt landbruk og nye 
næringer/bygdenæringer.   

• Innovasjon Norge: Lån til landbruksformål – både tradisjonelt landbruk og 
tilleggsnæringer. 

• Kommunalt tilskudd til nydyrking.  

• Tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

• Fylkesmannen: BU-tilskudd til tilretteleggende fellestiltak.  

• TPO – tidligpensjon for jordbrukere. 
 
NB - Oversikten er utarbeidet av Folldal kommune. Søknadsfrister kan bli endret i løpet av 
året. I så fall vil dette så langt råd er, bli kunngjort i "Over Skigard`n" eller på kommunens 
nettside. Utover det tar ikke Folldal kommune ansvar for at overnevnte frister vil gjelde. 
 
 
 
 
 
 
 


