
Søknad om kompensasjon etter 
avvikling av hold av pelsdyr

Kompensasjon avlstisper og kompensasjon for 
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1. Grunnopplysningar

Opplysningar om føretaket

Namn på føretak Innehavars namn 

Organisasjonsnummer/personnummer Adresse

Selskapsform Driftssenter

Kontaktinformasjon

Namn på kontaktperson Mobilnr. E-post

Kontonummer

Kontonummer som tilskuddet skal utbetalast til

2. Søknadsopplysningar 

Grunnvilkår
Kompensasjon ytes til pelsdyroppdrettere som heldt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018. 
Det er eit krav om at pelsdyrproduksjonen er avslutta på vedtakstidspunktet. Pelsdyrproduksjonen anses avslutta når det ikkje lengre blir heldt 
levande pelsdyr i pelsdyrverksemda og pelsdyroppdrettere har sendt frå seg skinna til auksjonshus. Dokumentasjon må leggjes fram dersom 
statsforvaltaren eller Landbruksdirektoratet etterspør det. 

Blei det heldt pelsdyr for pelsdyrproduksjon på ditt pelsdyrhus 15. januar 2018?     Ja      Nei 

Kommentar

Når blir/blei pelsdyrproduksjonen avslutta? 
(dd.mm.åååå)

Var det opphald i pelsdyrproduksjonen 15. januar 2018?      Ja      Nei 

Om du svarte JA i spørsmålet ovanfor; kva er årsaka til opphaldet? (kryss av nedenfor) 

    Deltok i organisert opplegg for sanering av smittsam dyresjukdom med sikte på å ta opp att produksjonen 

    Tvingande grunner utanfor pelsdyroppdretters kontroll (du må søkje om dispensasjon til Landbruksdirektoratet) 

Beskriv årsak for opphald

Dokumentasjon på opphald i pelsdyrproduksjonen skal leggjes med som vedlegg til søknaden.
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Eigedom og eigarskap
Oppgje eigendomman(e) for pelsdyrhaldet: 

Kommunenr./Gnr./Bnr./Fnr.

kva er di tilknytning til pelsdyrproduksjonen? 

   Eigar av bygning og pelsdyr  

   Eigar av bygning 

   Eigar av pelsdyr   

   Anna  

Kommentar

Utmåling av kompensasjon

Mink
Pelsdyroppdrettere som held mink har følgjende valalternativer for søknad om kompensasjon: 
- kan velje mellom å søkje om kompensasjon av bokført verdi av ikkje-realiserbar drifts- og anleggskapital og kompensasjon pr. avlstispe 
eller 
- kan velje å søkje om alternativ kompensasjonsutmåling pr. avlstispe. 

Rev
Pelsdyroppdrettere som held rev kan kun søkje om kompensasjon av bokført verdi av ikkje-realiserbar drifts- og anleggskapital og 
kompensasjon pr. avlstispe. 

Mink og rev
Pelsdyroppdrettere som held både mink og rev har følgjande val-alternativ for søknad om kompensasjon: 
- kan velje å søkje om kompensasjon av bokført verdi av ikkje-realiserbar drifts- og anleggskapital og kompensasjon pr. avlstispe 
  for både mink og rev 
eller 
- kan veljge å søkje om kompensasjon av bokført verdi av ikkje-realiserbar drifts- og anleggskapital og kompensasjon pr. avlstispe for rev, og  
  alternativ kompensasjonsutmåling pr. avlstispe for mink. 

Eg søkjer om kompensasjon for 

   Bokført verdi av ikkje-realiserbar drifts- og anleggskapital 

   Avlstisper rev (840 kr pr. avlstispe) 

   Avlstisper mink (420 kr pr. avlstispe)

   Alternativ kompensasjonsutmåling - Avlstisper mink (2150 kr pr. avlstispe) 

Bokført verdi av ikkje-realiserbar drifts- og anleggskapital 
Bokført verdi av ikkje-realiserbar drift- og anleggskapital som har vært brukt i pelsdyrverksemda, kompenseres med bokført verdi ved 
utgangen av regnskapsåret 2017, men fratrukket 7% pr. år etter dette. Dokumentasjon skal leggjes ved. 

Kommentar

Avlstisper
Kompensasjon for avlstisper utmåles på grunnlag av gjennomsnittleg antal avlstisper fra første og andre søknadsomgang 2017 om 
produksjons og avløsertilskudd.  

Har du søkt om produksjons-og avløysartilskot i første og andre søknadsomgang i 2017?     Ja      Nei 
Om NEI, legg ved dokumentasjon på gjennomsnittleg antal avlstisper i 2017. 

Kommentar
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3. Vedlegg

Du er ansvarleg for å dokumentere alle opplysningar som er nødvendig for å behandle søknaden om kompensasjon. 
Følgjande dokumentasjon må leggjes ved: 

Dokumentasjon på grunnvilkår
• Dokumentasjon på opphald i pelsdyrhaldet pr. 15. januar 2018

Dokumentasjon på kompensasjon for avlstisper
• Dokumentasjon på antall avlstisper om du ikkje har søkt produksjons- og avløysartilskot (eks. dyrehaldjournal)

Dokumentasjon på ikkje-realiserbar drift- og anleggskapital 
• Skatteregnskap for føretaket frå 2017
• Dokumentasjon av større påkostninger i pelsdyrverksemda etter 10. januar 2017, men før 15. januar 2018
• Dokumentasjon av eigeninnsats ved større påkostningar

Annen dokumentasjon
• Dokumentasjon på aktivitetsforbod iht. dyrevelferdslova av 19. juni 2009 nr 97 § 33, om du har dette
• Dokumentasjon på at alle skinn er sendt til auksjonshus
• Eventuell anna  dokumentasjon

4. Oppsummering og stadfesting

Kven skal behandle søknaden? (skriv inn statsforvaltaren der du har ditt driftssenter) 
Statsforvaltaren i

Kommentar- skriv inn ein kommentar dersom det er noko du ønskjer å tilføye 

Eg stadfestar at 
• det ble haldt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018
• pelsdyrproduksjonen er avslutta på søknadstidspunktet
• kompensasjonen eg mottar ikkje skal benyttast til å bedrive handel med skinn
• dersom eg har mottatt ei utbetaling som ikkje er berettiga, kan det feilutbetalte beløpet krevjas betalt attende.
• søknaden sendes til statsforvaltaren kor mitt driftssenter ligger

Eg stadfestar at opplysningane i søknaden er fullstendige og korrekte. 

Stad og dato Underskrift 

Større påkostningar
Pelsdyroppdrettere som har foretatt større påkostningar i pelsdyrverksemda etter 10. januar 2017, men før 15. januar 2018, kan etter en 
individuell vurdering gis en høgare kompensasjon for ikkje-realiserbar drifts- og anleggskapital. 

Har du foretatt større påskotningar i di pelsdyrverksemd i ovennevnte tidsrom og søkjer om kompensasjon?    Ja      Nei 

Om JA, legg inn utfyllande kommentar til påkostningar. Dokumentasjon skal leggjes ved.

Pantsetjing
Opplysning om pantsetjing er nødvendig for å kunne fastslå kven kompensasjonen skal utbetalast til. 

Er kompensasjonskravet pansatt?

 Ja      Nei

Hvis JA, oppgje namn på panthavar 
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