
Erstatning etter avvikling av peldyrhold

Send kravet til statsforvalteren i ditt fylke
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Grunnopplysninger
Opplysninger om foretaket

Navn på foretak Innehavers navn

Organisasjonsnummer Adresse

Selskapsform

Kontaktinformasjon

Navn på kontaktperson Mobilnr. E-post

Kontonummer

Erstatning blir utbetalt til dette kontonummeret

Målform

Velg målformen du vil ha på brev      Bokmål       Nynorsk

Grunnvilkår og eierskap
Erstatning kan gis til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr etter 1. januar 2015, og eide et pelsdyranlegg som tilfredsstiller gjeldende 
forskriftskrav pr. 15. januar 2018. Erstatning kan også gis til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr og leide pelsdyranlegg 15. januar 2018. 
I slike tilfeller kan det også gis erstatning til eier av pelsdyranlegget.

Oppgi eiendommen(e) til pelsdyranleggene som du søker for.

Kommunenr-Gnr/Bnr/Fnr Navn på kommune

Hvilken tilknytning har du til pelsdyrvirksomheten?       Eier anlegg       Leier anlegg

For eiere

Eide du et anlegg for hold av pelsdyr som tilfredsstilte gjeldende forskriftskrav per 15. januar 2018?       Ja       Nei

Holdt du pelsdyr for pelsdyrproduksjon etter 1. januar 2015?       Ja       Nei

Oppgi navn og organisasjonsnummer på foretakene du eier og/eller leier ut til

Navn på foretaket Organisasjonsnummer

For leietakere

Holdt du pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018?       Ja       Nei

Oppgi navn og organisasjonsnummer på foretakene du leier anlegg av

Navn på foretaket Organisasjonsnummer



Det er et et krav om at pelsdyrvirksomheten er avsluttet på vedtakstidspunktet. Pelsdyrvirksomheten anses avsluttet når det ikke lenger 
holdes levende pelsdyr i pelsdyrvirksomheten.

Når blir/ble pelsdyrvirksomheten avsluttet? Dato

Kommentar

Grunnlag for utmåling
Det kan gis erstatning basert på bruksverdi eller nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Bruksverdi beregnes ut fra virksomhetens framtidige 
kontantstrøm ved normal drift. Nedskrevet gjenskaffelsesverdi beregnes ut fra nyanskaffelsesverdi med fratrekk for slit og elde. 
Landbruksdirektoratet vil vurdere begge alternativer og utmåle erstatning ut fra det alternativet som vil gi høyest erstatning.

Pelsdyr

For å kunne beregne erstatning trenger vi opplysninger om:
     •   lovlig kapasitet i pelsdyranlegget
     •   gjennomsnittlig pris for solgte skinn 
     •   hvis du har en kombinasjon av mink og rev: fyll inn tallene til mink i feltene under og tallene for rev i kommentarfeltet

Ved beregning av bruksverdi legges lovlig kapasitet i pelsdyranlegget til grunn. Kapasiteten i anlegget framgår av hvor mange tisper det 
maksimalt var plass til i anlegget 15. januar 2018. Ved vurdering av om kapasitetsutnyttelsen er lovlig må det sees hen til Holdforskriften 
(FOR-2011-03-17-296). Det må deretter justeres med fratrekk for særskilte plasser til syke dyr (sykebur) og behov for ledig burkapasitet for 
eventuelle ekstra valper (bufferbur).

Hvor mange tisper hadde du lovlig kapasitet til å holde i ditt anlegg 15. januar 2018?  

Gjennomsnittlig pris for solgte skinn 
Dersom du har oppnådd høyere priser på solgte skinn enn trendpriser kan det få betydning for erstatningsutmålingen

2016 kr 2017 kr

Hvis produksjonen du hadde i 2016 og 2017 ikke representerer normal drift, kan du gi tilsvarende opplysninger for 2015 og 2018.
Dokumentasjon må vedlegges.
Kommentar
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-03-17-296


Pelsdyranlegg

Har du hentet inn takst på pelsdyranlegget?       Ja       Nei

Har det vært større investeringer/påkostninger på pelsdyranlegget etter 2002?        Ja       Nei

Hvilke investeringer/påkostninger er gjort og hva var kostnaden?

Skal deler av pelsdyranlegget brukes videre til andre formål?       Ja       Nei

Hvilke deler av anlegget skal brukes videre?    

Eier du pelsingsutstyr eller har eierandel i pelsingsanlegg?       Ja       Nei

Dokumentasjon

Dokumentasjonen som legges fram i forbindelse med kravet vil ha stor betydning for erstatningsutmålingen. Du må bekrefte at følgende
dokumentasjon er vedlagt.

     Dokumentasjon på at pelsdyranlegget tilfredsstilte forskriftskrav pr. 15. januar 2018
          F.eks. FarmSert utstedt av Norsk Pelsdyralslag

     Dokumentasjon på eierforhold av pelsdyranlegg og grunneiendom
          F.eks. skatteregnskap, produksjonsregister

     Dokumentasjon på leieforhold til pelsdyranlegg og grunneiendom
          F.eks. leieavtale, festeavtale mv.

     Dokumentasjon på kapasitet i anlegget
          F.eks. FarmSert utstedt av Norsk Pelsdyrlag

     Dokumentasjon på investeringer fra 2002 fram til avvikling
          F.eks. skatteregnskap

     Dokumentasjon på alder og tilstand på pelsdyranlegget
          F.eks. skatteregnskap, bilder, byggetegninger, innhenting av tillatelser etter plan- og bygningsloven, takst mv. som viser alder på anlegg, oppgradering,
          vedlikehold- og investeringskostnader

     Dokumentasjon på oppnådd skinnpris i 2016 og 2017 (evt. 2015 og 2018)

     Om du har takstrapport på pelsdyranlegget, kan du legge ved denne.

     Dokumentasjon på at du holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon på gitte datoer. For eier: 1. januar 2015. For leier: 15. januar 2018
          F.eks. søknad om produksjonstilskudd. Regnskapsoppgave fra skattemeldingen.

     Dokumentasjon på at du eier pelsingsutstyr eller har eierandel i pelsingsanlegg.
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Tidligere søknader

Har du tidligere søkt om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrhold?       Ja       Nei

Pant

Er kravet om vederlag eller erstatning pantsatt?       Ja       Nei

Utbetalingsmelding
Her kan du legge inn teksten du ønsker på bankbetalingen (referansenummer, prosjektnummer e.l.).
Ønsket melding på utbetalingen 

Kommentar

Du kan skrive inn en kommentar hvis det er noe du ønsker å tilføye

   Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte

Dato Underskrift
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