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Offentlige tilskudd og ordninger
Erstatning for svikt i honningproduksjon
Formålet med erstatning for svikt i
honningproduksjon er å gi økonomisk støtte
til birøktere med birøkt som næring, og som
har fått redusert honningproduksjonen
betydelig. Reduksjonen må skyldes
klimatiske eller klimatisk avledete forhold
som birøkteren ikke kan sikre seg mot.
Ordningen administreres av Statens
landbruksforvaltning. Så snart svikt i
honningproduksjon oppstår, eller det er
grunn til å anta at slik svikt vil oppstå, skal
birøkteren melde fra om dette til kommunen.
Av hensyn til at kommunen skal få
anledning til å kontrollere skadene, må
melding gis i god tid før slynging. Melding
må gis fra 31. august. Dersom melding ikke
blir gitt, kan søknaden bli avvist.
Ordningen gjelder for de som er mva.
registret eller som har en omsetning på
minst kr 20.000 innenfor honningproduksjon
de siste 12 md. før erstatningsberettiget tap
oppstod. Dersom ikke annen søknadsfrist er
bestemt, er søknadsfristen 31. oktober til
kommunen.
Erstatning for tap av bifolk
Formålet med ordningen er å yte erstatning
for særlig store tap i de tilfeller det ikke har
vært mulig å forsikre seg mot tap. Tapet må
være klimabetinget. Egenandelen er på 30%
av nettotapet.
Erstatningsordninger etter offentlig
pålegg og restriksjoner i plante- og
husdyrproduksjon
Det er en egen forskrift som regulerer
erstatning for svikt i honninproduksjonen
som følge av pålagte flytterestriksjoner på
kuber. Ta kontakt med Fylkesmannen for
nærmere informasjon.
Tilskudd til avløsning ved sykdom
Tilskudd til avløsning til sykdom kan gis i
perioden 15. april til 1. oktober ved sykdom,
svangerskap/fødsel/adopsjon, dødsfall, sykt
barn eller repetisjons-, heimeverns- og
sivilforsvarsøvning. Søknaden sendes til
kommunen på spesielt søknadsskjema,

senest 3 måneder etter siste avløste dag som
gir rett til tilskudd.
Tilskudd til sukkeravgift
Søknad om tilskudd til sukkeravgift sendes
på eget skjema eller søkes på nett på Min
side på www.norbi.no senest 15. oktober
(hvis ikke annet blir bestemt). Det er krav
om minimum 6 kuber for å kunne søke om
tilskudd til sukkeravgiften.
Tilskudd til avlstiltak
Norges Birøkterlag gir økonomisk støtte via
de faglige utvalg for biavl i fylkene, til
avlstiltak som fremmer samvirkeavlen.
Innovasjon Norge
Gjennom Innovasjon Norge kan det søkes
om midler fra ulike tilskuddsordninger.

Jordbruksfradrag
Etter gjeldende regler gis det et særskilt
fradrag i alminnelig inntekt fra jord- og
hagebruk. Birøktere har krav på
jordbruksfradrag. Dette fradraget gis helt
uavhengig av om du driver gårdsbruk eller
ei.
Produksjonstilskudd
Under jordbruksforhandlingene 2009 ble
det innført et produksjonstilskudd for
birøkt. Tilskuddet gis pr. kube til birøktere
med 25 kuber eller flere. Søknad om
produksjonstilskudd går gjennom
kommunen. Telledatoen er satt til 31/7, og
på søknadsskjemaet skal du føre opp det
antallet kuber du har på dette tidspunktet.
Det er bare de som har 25 kuber eller mer
31/7 som kan søke.
Bare foretak som er regisrert i
Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan
få tilskudd. Man må være registert som
merverdiavgiftspliktig og kan levere
årsoppgave som landbruksforetak ELLER
ha hatt en samlet omsetning og uttak av
avgiftspliktige varer og tjenester på
tilsammen minimum kr 20 000,- i løpet av
de siste 12 måneder før registreringsdatoen
31/7.
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