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Avansert søk 
Søkekriterier brukt:  

Emne 1: overflatedyrk* 

Rettskilde: SF SFO  

Departement: Landbruks- og matdepartementet 

Søket er utført i fulltekst 

Antall dokumenter funnet: 76 
 

# Dokument 

1 

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning 
Dato: 22.06.1984 nr. 1302 

Treff i kapitler: Kapittel 7 - Utvising og utleige av tilleggsjord, 

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1984-06-22-1302 

2 

Forskrift om produksjonstillegg for grovfôrproduksjon 
Dato: 10.06.1986 nr. 3020 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1986-06-10-3020 

3 

Forskrift om driftvansketillegg for brattlendte bruk. 
Dato: 10.06.1986 nr. 3018 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1986-06-10-3018 

4 

Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket. 
Dato: 03.11.1987 nr. 947 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1987-11-03-947 

5 

Forskrift om produksjonstillegg for grovfôrproduksjon. 
Dato: 07.06.1988 nr. 3020 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3020 

6 

Forskrift for produksjonstillegg i jordbruket. 
Dato: 07.06.1988 nr 1705 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-1705 

7 

Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 07.06.1988 nr. 3017 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3017 

8 

Forskrift om driftvansketillegg for brattlendte bruk. 
Dato: 07.06.1988 nr. 3018 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3018 

9 

Forskrift for produksjonstillegg i jordbruket. 
Dato: 11.11.1988 nr 1116 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-11-11-1116 

10 

Rundskriv om søknadsskjema for produksjonstillegg i jordbruket 
Dato: 16.06.1989 nr. 3901 

Treff i kapitler: Driftsvansketillegg for brattlendte bruk, Oppgave over dyrka jord 

i fjellet, Kode 211, overflatedyrka jord, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-

06-16-3901 

11 Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket. 

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1984-06-22-1302
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1986-06-10-3020
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1986-06-10-3018
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1987-11-03-947
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3020
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-1705
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3017
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-06-07-3018
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1988-11-11-1116
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-3901
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-3901
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Dato: 16.06.1989 nr. 643 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-643 

12 

Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr. 
Dato: 16.06.1989 nr. 645 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-645 

13 

Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 16.06.1989 nr. 648 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-648 

14 

Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk. 
Dato: 16.06.1989 nr. 649 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-649 

15 

Forskrift for omleggingstilskudd og arealtilskudd til økologisk landbruk. 
Dato: 28.02.1990 nr. 160 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-02-28-160 

16 

Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i landbruket. 
Dato: 27.03.1990 nr. 263 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-03-27-263 

17 

Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 20.06.1990 nr. 862 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-862 

18 

Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk. 
Dato: 20.06.1990 nr. 863 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-863 

19 

Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr. 
Dato: 20.06.1990 nr. 859 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-859 

20 

Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket. 
Dato: 26.11.1990 nr. 1116 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-11-26-1116 

21 

Forskrift om omleggingstilskudd og arealtilskudd for økologisk landbruk. 
Dato: 14.01.1991 nr. 50 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-01-14-50 

22 

Forskrift for tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap i 1991. 
Dato: 15.03.1991 nr. 151 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-03-15-151 

23 

Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 27.06.1991 nr. 501 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-501 

24 

Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk. 
Dato: 27.06.1991 nr. 502 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-502 

25 

Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket. 
Dato: 27.06.1991 nr. 496 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-496 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-643
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-645
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-648
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1989-06-16-649
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-02-28-160
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-03-27-263
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-862
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-863
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-06-20-859
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1990-11-26-1116
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-01-14-50
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-03-15-151
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-501
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-502
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-496
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26 

Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr. 
Dato: 27.06.1991 nr. 498 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-498 

27 

Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket. 
Dato: 27.11.1991 nr. 797 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-11-27-797 

28 

Forskrift om omleggingstilskudd og arealtilskudd for økologisk landbruk 
Dato: 10.02.1992 nr. 3964 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-10-3964 

29 

Forskrift for avlingsskadetrygd i jordbruket. 
Dato: 25.02.1992 nr. 289 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-25-289 

30 

Forskrift om tilskudd til spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap. 
Dato: 20.03.1992 nr. 185 

Treff i kapitler: Kapittel I. Generelle forhold, 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-03-20-185 

31 

Forskrift om areal- og kulturlandskapstillegg for grovfôr. 
Dato: 07.07.1992 nr. 510 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-510 

32 

Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 07.07.1992 nr. 513 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-513 

33 

Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk. 
Dato: 07.07.1992 nr. 514 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-514 

34 

Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket. 
Dato: 07.07.1992 nr. 508 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-508 

35 

Forskrift for tilskott og investeringslån til tekniske miljøtiltak i jordbruket. 
Dato: 21.08.1992 nr. 628 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-08-21-628 

36 

Forskrift om toprisordningen for melk, utfyllende bestemmelser for 1994. 
Dato: 15.10.1993 nr. 939 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-15-939 

37 

Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon. 
Dato: 27.10.1993 nr. 1002 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-27-1002 

38 

Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon. 
Dato: 23.11.1993 nr. 1106 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-11-23-1106 

39 

Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon. 
Dato: 01.07.1994 nr. 709 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-07-01-709 

40 Forskrift om katastrofeordningen i planteproduksjon. 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-06-27-498
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1991-11-27-797
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-10-3964
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-02-25-289
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-03-20-185
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-510
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-513
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-514
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-07-07-508
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1992-08-21-628
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-15-939
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-10-27-1002
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1993-11-23-1106
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-07-01-709
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Dato: 01.09.1994 nr. 860 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-09-01-860 

41 

Forskrift om driftstillegg for mjølkeproduksjon. 
Dato: 28.07.1995 nr. 704 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-07-28-704 

42 

Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket. 
Dato: 17.11.1995 nr. 965 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-11-17-965 

43 

Generell forskrift om produksjonstillegg i jordbruket. 
Dato: 12.07.1996 nr. 815 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-815 

44 

Forskrift om areal og kulturlandskapstillegg. 
Dato: 12.07.1996 nr. 817 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-817 

45 

Forskrift om produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 12.07.1996 nr. 818 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-818 

46 

Forskrift om driftsvansketillegg for brattlendte bruk. 
Dato: 12.07.1996 nr. 819 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-819 

47 

Forskrift om tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder. 
Dato: 04.12.1996 nr. 1465 

Treff i kapitler: I, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-12-04-1465 

48 

Forskrift om kvoteordningen for melk. 
Dato: 16.12.1996 nr. 1316 

Treff i kapitler: I. Innledende bestemmelser, 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-12-16-1316 

49 

Forskrift for tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt. 
Dato: 26.02.1997 nr. 1539 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-02-26-1539 

50 

Forskrift om nydyrking 
Dato: 02.05.1997 nr. 423 

Treff i kapitler: Kapittel I Formål og virkeområde, 

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1997-05-02-423 

51 

Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 
Dato: 03.07.1997 nr. 720 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-720 

52 

Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd. 
Dato: 03.07.1997 nr. 722 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-722 

53 

Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 03.07.1997 nr. 723 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-723 

54 Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk. 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1994-09-01-860
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-07-28-704
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1995-11-17-965
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-815
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-817
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-818
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-07-12-819
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-12-04-1465
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1996-12-16-1316
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-02-26-1539
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/1997-05-02-423
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-720
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-722
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-723
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Dato: 03.07.1997 nr. 724 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-724 

55 

Forskrift om tilskudd til økologisk landbruk. 
Dato: 02.12.1997 nr. 1506 

Treff i kapitler: I. Generelle bestemmelser, 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-12-02-1506 

56 

Forskrift om kvoteordningen for melk. 
Dato: 17.12.1997 nr. 1450 

Treff i kapitler: I. Innledende bestemmelser, 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-12-17-1450 

57 

Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 
Dato: 02.07.1998 nr. 691 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-691 

58 

Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd. 
Dato: 02.07.1998 nr. 693 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-693 

59 

Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 02.07.1998 nr. 694 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-694 

60 

Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk. 
Dato: 02.07.1998 nr. 695 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-695 

61 

Forskrift om husdyrgjødsel. 
Dato: 26.11.1998 nr. 1093 

Treff i kapitler: Kapittel I. Innledning, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-

11-26-1093 

62 

Generell forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. 
Dato: 01.07.1999 nr. 782 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-782 

63 

Forskrift om areal- og kulturlandskapstilskudd. 
Dato: 01.07.1999 nr. 785 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-785 

64 

Forskrift om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet. 
Dato: 01.07.1999 nr. 786 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-786 

65 

Forskrift om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk. 
Dato: 01.07.1999 nr. 787 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-787 

66 

Forskrift om tilskudd til miljørettet omlegging i kornområder. 
Dato: 07.03.2000 nr. 213 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2000-03-07-213 

67 

Forskrift om produksjonsrettigheter til lokal foredling av geitmelk. 
Dato: 26.09.2001 nr. 1122 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2001-09-26-1122 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-07-03-724
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-12-02-1506
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1997-12-17-1450
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-691
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-693
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-694
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-07-02-695
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-11-26-1093
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1998-11-26-1093
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-782
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-785
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-786
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/1999-07-01-787
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2000-03-07-213
https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2001-09-26-1122
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68 

Forskrift om husdyrgjødsel. 
Dato: 11.02.2002 nr. 337 

Treff i kapitler: Kapittel I. Innledning, Kapittel II. Disponering av husdyrgjødsel, 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2002-02-11-337 

69 

Forskrift om kvoteordningen for melk 
Dato: 07.01.2003 nr. 14 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2003-01-07-14 

70 

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. 
Dato: 04.07.2003 nr. 951 

Treff i kapitler: Vedlegg 1: Definisjoner, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2003-

07-04-951 

71 

Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring 

ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord 
Dato: 08.12.2003 nr. 1434 

Treff i kapitler: Kapittel 3. Forskjellige bestemmelser, 

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2003-12-08-1434 

72 

Forskrift om tilskudd til tiltak for å tilrettelegge beitearealer for trekkende 

hvitkinngås og kortnebbgås 
Dato: 15.02.2006 nr. 170 

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2006-02-15-170 

73 

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved 

klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 
Dato: 20.01.2012 nr. 83 

Treff i kapitler: Kapittel 6 - Standardiserte satser og normer, 

https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2012-01-20-83 

74 

Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved 

klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 
Dato: 30.06.2014 nr. 924 

Treff i kapitler: Kapittel 2 - Avlingssvikt, Kapittel 6 - Standardiserte satser og 

normer, https://lovdata.no/pro/SFO/forskrift/2014-06-30-924 

75 

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 
Dato: 19.12.2014 nr. 1817 

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2014-12-19-1817 

76 

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i 

plante- og honningproduksjon 
Dato: 15.09.2015 nr. 1054 

Treff i kapitler: Kapittel 2 - Avlingssvikt, Kapittel 5 - Standardiserte satser og 

normer, https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2015-09-15-1054 
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