Søknad om produksjonstilskudd
og avløsertilskudd i jordbruket
Søknaden kan sendes fra og med telledato 1.10.2021

Vi anbefaler at du søker elektronisk. Det er raskt,
sikkert og reduserer risikoen for feil i søknaden.
Dersom du søker på papir vil ikke søknadsopplysningene bli kontrollert før innlevering. I
den elektroniske søknaden finner du også søknadsopplysningene fra din forrige søknad.
Tøm skjema

Papirskjema sendes til kommunen der foretaket har driftssenter.
Definisjoner og vilkår finner du i søkeveiledningen.

Søknadsfrist 15.10.2021
Om du ikke har levert søknad innen fristen, kan du likevel levere
søknad fram til og med 29.10.2021, men utbetalingen reduseres
da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Grunnopplysninger
Navn på foretaket

Representant for foretaket

Organisasjonsnummer

Adresse

Selskapsform

Foretakets gårds- og bruksnummer (driftssenter)

Mobilnummer

E-postadresse

Kontonummer

Areal - eiendommer
Landbrukseiendom
(hovednummer)

Registrer hvor mange dekar av hvert markslag foretaket disponerer på den enkelte
landbrukseiendom.

Sone

Eier

Fulldyrket

Overflatedyrket

Innmarksbeite

Totalt disponert areal

*Trenger du å føre opp flere landbrukseiendommer enn det er plass til i dette skjemaet, kan du søke elektronisk, eller skrive ut flere eksemplarer av skjemaet fra
www.landbruksdirektoratet.no.

Areal - vekster

Her skal du oppgi hvilke vekster du har produsert på arealene du oppga i seksjon ”Areal - eiendommer”. Før opp alt jordbruksareal foretaket disponerte og drev aktivt i vekstsesongen, inkl. karens- og
økologisk areal. Du skal føre opp hvor mange dekar du har hatt av de ulike vekstene som er angitt
nedenfor. Har du hatt to kulturer på samme areal i samme vekstsesong, må du velge hvilken av vekstene du ønsker å føre opp i skjemaet. Foretak som disponerer areal i flere soner må fordele arealet
på de ulike sonene.

versjon 1.3 - 08.09.2021

Grovfôr
Kode

Type

210

Fulldyrket eng

211

Overflatedyrket eng

212

Innmarksbeite

213

Andre grovfôrvekster til fôr
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Areal - vekster forts.
Korn og annet frø til modning
Kode

Type

240

Vårhvete

247

Høsthvete høstet inneværende vekstsesong

238

Rug og rughvete høstet inneværende vekstsesong

242

Bygg

243

Havre

237

Oljevekster

245

Erter og bønner til konservesindustri (høstet før modning)

235

Engfrø og annen såfrøproduksjon

236

Erter, bønner og andre belgvekster til modning

239

Korn til krossing

231

Annet korn og frø som er berettiget tilskudd

Sone

Antall dekar

Sone

Antall dekar

Sone

Antall dekar

Sone

Antall dekar

Frukt, bær, planteskoleareal og blomster
Kode

Type

272

Epler

273

Pærer

274

Plommer

271

Moreller og kirsebær

280

Jordbær

282

Andre bærarter

283

Andre fruktarter

285

Planteskoleplanter for salg og blomster for salg dyrket på
friland

Grønnsaker og poteter
Kode

Type

264

Grønnsaker på friland, inkl. matkålrot og urter

230

Poteter
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Annet areal i drift
Kode

Type

223

Grønngjødsling

290

Brakka areal

294

Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd
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Areal - vekster forts.
Jordareal ute av drift
Kode

Type

292

Fulldyrket og/eller overflatedyrket areal ute av drift

293

Innmarksbeite, ute av drift

Sone

Antall dekar

Sone

Antall dekar

Økologisk areal
Kode

Type

880

Innmarksbeite i 1. års karens

881

Grovfôrareal (unntatt innmarksbeite) i 1. års karens

882

Annet areal i 1. års karens

855

Korn til modning og krossing, økologisk samt 2. års
karens

861

Poteter, økologisk areal samt 2. års karens

863

Frukt og bær, økologisk areal samt 2. års karens

864

Grønnsaker, økologisk areal samt 2. års karens

870

Grovfôrareal (unntatt innmarksbeite), økologisk areal
samt 2. års karens

871

Innmarksbeite, økologisk areal samt 2. års karens

852

Grønngjødsling, 2. års karens

875

Grønngjødsling, økologisk areal

876

Areal brakket for å bekjempe ugress

Antall dyr

For alle dyrekoder, bortsett fra solgte livdyr og slakta dyr, fører du opp antall dyr foretaket har
disponert på telledato og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon. For enkelte dyreslag
stiller jordbruksavtalen noen ytterligere krav til når det kan gis tilskudd. Disse tilleggskravene er
spesifisert i hjelpetekstene for det enkelte dyreslaget, som du finner i søkeveiledningen.
Bevaringsverdige husdyr og økologiske husdyr fører du opp i de generelle kodene for dyreslagene
og i kodene for bevaringsverdige husdyrraser og økologiske husdyr.

Hester
Kode

Type

Antall dyr

versjon 1.3 - 08.09.2021

01.10

115

Hester, under 3 år

116

Hester, 3 år og eldre

193

Hester i pensjon i beitesesongen, antall i beitesesongen
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Antall dyr forts.
Storfe
Kode

Type

Antall dyr

01.10

120

Melkekyr - se definisjon i søkeveiledning

121

Ammekyr - se definisjon i søkeveiledning
Herav kyr av minst 50 % av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen
Angus, Limousin, Kjøttsimmental, Blonde d`Aquitaine, Highland Cattle,
Dexter, Piemontese, Galloway, Salers, Tiroler Grauvieh eller Wagyu.

118
119

Øvrig storfe - se definisjon i søkeveiledning

Kode

Type

Sauer
Antall dyr

01.10

139

Melkesau, født i fjor eller tidligere - se definisjon i søkeveiledning

Kode

Type

Geiter
Antall dyr

01.10

140

Melkegeiter- se definisjon i søkeveiledning

144

Bukker og ungdyr, medregnet kje

Kode

Type

Griser
Antall dyr

01.10

155

Avlspurker som har fått minst ett kull

156

Råner som er satt inn i avl

158

Ungpurker bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15
uker

159

Ungråner bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15
uker

154

Smågriser, levendevekt under 20 kg eller alder inntil 8 uker

157

Slaktegriser, levendevekt minst 20 kg. Griser påsatt til avlsdyr, levendevekt 20-50 kg

Kode

Type

Fjørfe
Antall dyr

versjon 1.3 - 08.09.2021

01.10

161

Verpehøner for konsumeggproduksjon, 20 uker og eldre

162

Antall rugeegg levert til rugeri i søknadsåret

168

Avlsdyr av ender, kalkuner og gjess

175

Livkyllinger, påsatt til verpehøns

176

Slaktekyllinger

174

Ender, kalkuner og gjess for slakt
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Antall dyr forts.
Pelsdyr
Kode

Type

Antall dyr

01.10

170

Minktisper

171

Revetisper

Andre husdyr
Kode

Type

Antall dyr

01.10

178

Hjort, 1 år og eldre - se definisjon i søkeveiledning

179

Hjort, under 1 år - se definisjon i søkeveiledning

180

Kaniner som brukes i kjøtt- eller ullproduksjon

183

Struts

192

Esel

194

Bifolk- se definisjon i søkeveiledning

196

Lama

197

Alpakka

Økologiske dyr
Kode

Type

Antall dyr

01.10

801

Økologiske melkekyr

802

Økologiske ammekyr

803

Økologiske øvrige storfe

830

Økologiske avlsgriser

810

Økologiske melkegeiter

841

Økologiske verpehøner for konsumeggproduksjon

Livdyr av kylling og kalkun solgt i søknadsåret
Kode

Type

Antall dyr

01.10

185

Livkyllinger påsatt til verpehøns og livkalkuner, solgt inneværende år

versjon 1.3 - 08.09.2021

Slakta griser, kyllinger, gjess, kalkuner og ender
Kryss av under dersom du ønsker at opplysninger om slakta gjess, kalkuner, ender, kyllinger og/eller slaktegriser fra slakteriet
skal inngå i tilskuddsberegningen for ditt foretak. Hvis du ikke krysser av, vil ikke slakteopplysningene inngå i tilskuddsberegningen.
Jeg aksepterer at antall slakta dyr som rapporteres fra slakteri for hele søknadsåret brukes i beregning av mitt
tilskudd. Jeg er inneforstått med at det er mitt ansvar å undersøke at det er rapportert inn korrekt antall slakta dyr
når jeg mottar mitt vedtaksbrev (tilskuddsbrev), og å gi beskjed til kommunen hvis jeg oppdager feil.
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Dyr på beite
Dyr som har beitet i minst 12 uker (sone 5-7) eller 16 uker (sone 1-4)
Kode

Type

Antall dyr

411

Melkekyr og ammekyr

422

Øvrige storfe

487

Sauer, født i fjor eller tidligere

488

Lam, født i år

445

Geiter, voksne og kje

455

Hester, alle

480

Lama

481

Alpakka

486

Hjort

Storfe, hester, geiter og kje som har vært på utmarksbeite i minst 5 uker
Kode

Type

410

Melkekyr og ammekyr

420

Øvrige storfe

440

Geiter, voksne og kje

450

Hester

Antall dyr

Sauer og lam på utmarksbeite
Kode

Type

Antall dyr
Sluppet på utmarksbeite

431

Sauer, født i fjor eller tidligere

432

Lam, født i år

Sanket fra utmarksbeite

Bevaringsverdige husdyrraser
Dyr av bevaringsverdig rase. Antall per 1.10.
Kode

Type husdyr

Antall dyr

versjon 1.3 - 08.09.2021

01.10

720

Kyr av bevaringsverdig rase

721

Okser av bevaringsverdig rase

722

Søyer av bevaringsverdig rase, født i fjor eller tidligere

723

Værer av bevaringsverdig rase, født i fjor eller tidligere

724

Ammegeiter av bevaringsverdig rase

725

Unghester under 3 år av bevaringsverdig rase
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Solgt grovfôr

Kode

Før opp solgt mengde av høy, surfôr og høyensilasje i perioden fra og med 1. juli 2020 til og med
30. juni 2021. Dokumentasjon på mengde og type solgt fôr må kunne legges fram dersom kommunen
ber om det. Mengden fôr skal være spesifisert og solgt til markedspris. Fôret skal være lagringsdyktig
før du selger det, med unntak for gras til brikettering. Alt annet salg av grovfôr regnes som bortleie av
areal. Videresalg av grovfôr (salg av grovfôr som foretaket ikke selv har produsert) gir ikke grunnlag for
tilskudd.
Type

Antall kg

2021

521

Høy

522

Surfôr

523

Høyensilasje

Frukt, bær,
grønt og potet

Oppgi i hele tall den mengde av frukt, bær, veksthusgrønnsaker og salat på friland som er omsatt i
perioden 1. januar til 31. desember. Det gis kun tilskudd for førstegangsomsetning av varer, og varen
må omsettes som menneskeføde. Det gis ikke tilskudd for kassabel vare. Foretaket må ha disponert
arealet produksjonen har foregått på i den perioden varene ble produsert.

Frukt (unntatt epler og pærer til press)
Kode

Type

Sone

Antall kg

2021

001

Epler

002

Pærer

003

Plommer

004

Moreller

005

Kirsebær

Epler og pærer til press
Kode

Type

Sone

Antall kg

2021

006

Epler og pærer til press

Kode

Type

Bær
Sone

Antall kg

versjon 1.3 - 08.09.2021

2021

011

Jordbær

012

Bringebær

013

Solbær

014

Rips

016

Hageblåbær

021

Stikkelsbær
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Frukt, bær, grønt og potet forts.
Veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland)
Kode

Type

Sone

Antall kg/stk

2021

031

Tomat, kg

032

Slangeagurk, kg

033

Salat (inkl. salat på friland) av arten Lactuca sativa, stk

Matpotet i Nord-Norge
Kode

Type

Sone

Antall kg

2021

060

Avløsning

Poteter
Avløsertilskudd skal bidra til å dekke utgifter ditt foretak har hatt til avløsning i inneværende år.
Tilskuddet beregnes på grunnlag av opplysningene i seksjonen antall dyr og de faktiske utgifter du
oppgir her. Utgiftene du registrerer skal kunne dokumenteres.

Jeg søker ikke avløsertilskudd
Jeg søker avløsertilskudd
Oppgi faktiske utgifter til avløsning så langt i inneværende søknadsår
Avløsning kjøpt fra avløserlag eller avløserring

kr

Avløsning der søker har arbeidsgiveransvar (utgifter til lønn, feriepenger og
arbeidsgiveravgift)

kr

Avløsning kjøpt fra andre foretak

kr

Egenerklæring

Egenerklæringsfeltene må fylles ut.

Gjødslingsplan
Har foretaket ditt gjødslingsplan som oppfyller kravene i forskrift om gjødslingsplanlegging?

Ja

Nei

Dersom foretaket ikke har gjødslingsplan: Er foretaket ditt unntatt krav om
gjødslingsplan?

Ja

Nei

Har foretaket ditt journal over plantevernmidler som er brukt?

Ja

Nei

Dersom foretaket ikke har journal over plantevernmidler: Er det brukt plantevernmidler på arealene du søker tilskudd for?

Ja

Nei

Ja

Nei

Journal over plantevernmidler

Driftsfellesskap

versjon 1.3 - 08.09.2021

Er foretaket ditt i driftsfellesskap med andre foretak?

Dersom foretaket er i driftsfellesskap: Oppgi navn og organisasjonsnummer på foretak(ene) som er med i driftsfellesskapet:
Navn

Organisasjonsnummer

Navn

Organisasjonsnummer
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Driftssenter for husdyrprodusent
Er driftssenteret ditt, det vil si fjøset med størst omsetning, riktig plassert i gårdskartet som du finner på
gardskart.nibio.no? Se søkeveiledningen kap.11 for mer informasjon.
Ja, driftssenteret er riktig plassert
Nei, driftssenteret er feil plassert
Hvis nei, beskriv hvor driftssenteret skal være og/eller oppgi koordinatene

Oppgi koordinatene til driftssenteret ditt her:
UTM

Øst

Nord

I det digitale gårdskartet finner du koordinatene for driftssenteret ved å holde musepekeren over riktig driftsbygning. Les av hvilken UTM-sone, Øst-koordinat (6 siffer) og Nord-koordinat (7 siffer) som gjelder for denne
driftsbygningen. Disse opplysningene bruker forvaltningen for å registrere driftssenteret ditt på riktig bygning. Du
må lese av UTM-sone og koordinater i NIBIOs Gårdskart. Hvis disse opplysningene leses av i andre kart, blir
driftssenteret registrert på feil sted.
Grunnlag for distriktstilskudd egg, kjøtt og melk
Jeg forstår at driftssenteret mitt, som bekreftet eller angitt over, danner grunnlag for distriktstilskudd som
mitt foretak får utbetalt gjennom slakteri, meieri og/eller eggpakkeri, og at det er mitt ansvar at plasseringen
av driftssenteret er korrekt.

Oppsummering og signering av søknad
Utfyllende informasjon til søknaden
Dersom du ønsker å presisere eller forklare opplysninger i søknaden, kan du skrive dette inn nedenfor.
Kommentarene blir synlig for den som behandler søknaden din. Unngå å gi personsensitive opplysninger i
søknaden. Spørsmål skal ikke skrives i kommentarfeltet. Hvis du har spørsmål til saksbehandleren, kan du ta
kontakt med kommunen.

versjon 1.3 - 08.09.2021

Utfyllende informasjon
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Bekreftelse av opplysninger
Ønsker du å motta påminnelse om etterregistreringsfristen?

Ja

Nei

Velg målformen du vil ha på vedtak om produksjonstilskudd
og avløsertilskudd (tilskuddsbrev) og kopi av levert søknad.

Bokmål

Nynorsk

Omtrent hvor mange minutter brukte du på å fylle ut søknaden?
(Oppgaveregisteret benytter seg av disse opplysningene).

minutter

Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er korrekte. Jeg er klar over at jeg må kunne dokumentere opplysningene i søknaden, hvis jeg blir bedt om det. Jeg er kjent med reglene i forskrift om produksjonstilskudd
og avløsertilskudd i jordbruket og i gjeldende jordbruksavtale. Jeg er kjent med at uriktige opplysninger i
søknaden kan medføre avkorting, krav om tilbakebetaling av tilskudd og straffeansvar etter straffeloven
kapittel 30.
Sted og dato (ddmmåååå)

Underskrift

For kommunen

versjon 1.3 - 08.09.2021

Mottatt dato (ddmmåååå)
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