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1. Grunnopplysninger
Opplysninger om foretaket

Navn på foretak Organisasjonsnummer

Kontaktperson E-post

Opplysninger om søker

Navn på søker Fødselsnummer

Telefonnummer E-post

Kontonummer som kompensasjonen skal utbetales til
Kontonummer

Målform for vedtaksbrev og andre meldinger til søker       Nynorsk      Bokmål

2. Søknadsopplysninger
Eiendom og eierskap
Oppgi eiendommen(e) for pelsdyrholdet:

Kommunenr./Gnr./Bnr./Fnr.

Hva er din tilknytning til pelsdyrproduksjonen?

   Eier av bygning og pelsdyr

   Eier av pelsdyr

   Annet

Kommentar

Lavere årlig alderspensjon

Kompensasjon kan gis til pelsdyroppdretter som er født 1. februar 1963 eller tidligere, og som tar ut alderspensjon etter fylt 62 år og før
fylt 67 år. Dette gjelder så fremt pelsdyroppdretteren ikke har annen lønns- eller næringsinntekt som overstiger to ganger grunnbeløpet etter 
folketrygdloven § 1-4.

Dokumentasjon på at du mottar alderspensjon må vedlegges søknaden.

Mottar du alderspensjon?      Ja       Nei

Hvis ja, fra hvem?

Grunnvilkår

Pelsdyroppdrettere som er berettiget kompensasjon i henhold til forskrift 27. november 2019 om kompensasjon etter avvikling av hold av
pelsdyr. Kompensasjon kan ytes til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018. Det er et krav om at pelsdyr-
produksjonen er avsluttet på vedtakstidspunktet. Pelsdyrproduksjonen anses avsluttet når det ikke lengre holdes levende pelsdyr i pelsdyr-
virksomheten. 

Holdt du pelsdyr den 15. januar 2018?     Ja       Nei

Var det opphold i pelsdyrproduksjon 15. januar 2018?     Ja       Nei

Hvis det forelå midlertidig opphold 15 januar. 2018 kan du likevel ha rett på tilskudd.
Hvis du svarte JA i spørsmålet ovenfor; hva er årsaken til oppholdet? (kryss av nedenfor)

   Deltok i organisert opplegg for sanering av smittsom dyresykdom med sikte på å gjenoppta produksjonen
 
  

Tvingende grunner utenfor pelsdyroppdretters kontroll (må foreligge dispensasjon)



4. Vedlegg
Dokumentasjon på grunnvilkår
   •   Dokumentasjon på opphold i pelsdyrholdet 15 januar 2018, hvis du har hatt opphold.
   •   Dokumentasjon på aktivitetsforbud iht. dyrevelferdsloven av 19. juni 2009 nr. 97 § 33, hvis du har hatt aktivitetsforbud.

Dokumentasjon på lavere årlig alderspensjon
   •   Dokumentasjon på at du mottar alderspensjon.
   •   Dokumentasjon på lønns- og/eller næringsinntekt.
   •   Dokumentasjon på annen pensjonsgivende inntekt.

5. Bekreftelse på søknadsopplysninger
Jeg bekrefter at
  •   det ble holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018
  •   dersom jeg har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt
  •   søknad sendes til statsforvalteren

Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.

Sted og dato Underskrift 
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3. Opplysninger om inntekt
Dokumentasjon på lønns- og næringsinntekt må legges ved søknaden. Du må sende inn utbetalingsanmodning til statsforvalteren i etterkant
av hvert år du har fått innvilget kompensasjon for. Dokumentasjon på lønns- og næringsinntekt for året som har gått må vedlegges utbetaling-
sanmodningen. Skjer det endringer i inntektsgrunnlaget ditt må du varsle statsforvalteren.

Hvilken inntekt har du i året du søker Kroner i året

Næringsinntekt

Lønnsinntekt

Annen pensjonsgivende inntekt

Sum
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