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Søknad om midlertidig konsesjon 
etter husdyrkonsesjonsforskriften § 9b 

(overgangsordning for utrangering 
av avlspurker)

1. Opplysninger om søker
Etternavn Organisasjonsnr. (9 siffer)

Fornavn Mellomnavn

Adresse Postnr. Poststed

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Telefonnummer E-postadresse

 Skjemaet sendes til kommunen

2. Besetningstype

Smågris      Kombinert     Foredling     Formering     Nav i purkering  

Du skal benytte dette skjemaet for å søke om midlertidig konsesjon for utrangering av 
avlspurker. Se veiledning på side 2 og 3.

4. Opplysninger om slaktede, solgte og destruerte avlspurker 2017 2018

Antall slaktede avlspurker

Antall solgte avlspurker

Antall destruerte avlspurker

Sum slaktede, omsatte og destruerte avlspurker

5. Opplysninger om slaktede eller omsatte griser
(for kombinert-, foredlings- og formeringsbesetninger) 2017 2018

Antall slaktede gris over 34 kg slaktevekt

Antall omsatte gris over 50 kg levende vekt

Sum slaktede eller omsatte griser

3. Gjeldende konsesjon

Har du gjeldende konsesjon for svineproduksjon?    Ja         Nei  

Hvis JA, hvor mange konsesjonsenheter?
Antall konsesjonsenheter

6. Søknad om midlertidig konsesjon - antall utrangerte avlspurker

Jeg søker om midlertidig konsesjon for utrangerte avlspurker



8. Søkerens erklæring og underskrift

Opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med bestemmelsene i gjeldende lov og forskrift om regulering av svine- 
og fjørfeproduksjonen. Jeg gir kontrollmyndighet fullmakt til å innhente opplysninger som er nødvendige for å kontrollere opplysningene gitt i 
søknaden.

Sted og dato Søkerens underskrift

9. Kommunens påtegning

Kommunen bekrefter med dette at opplysningene gitt i søknaden er korrekte og fullstendige samt at kommunens uttalelse er lagt ved.

Sted og dato Kommunens stempel og underskrift

Veiledning

2. Besetningstype
Kryss av for korrekt besetningstype; smågrisbesetning, kombinertbesetning (besetning med både smågris- og slaktegrisproduksjon),
foredlingsbesetning, formeringsbesetning eller nav i purkering. Med smågrisbesetning menes 100 % smågrisproduksjon, det vil si ingen slakt
eller omsetning av slaktegriser. Hvis du som smågrisprodusent i 2017 eller 2018 har slaktet eller omsatt slaktegriser, skal du krysse av for
kombinertbesetning.

3. Gjeldende konsesjon
Kryss av for om du har konsesjon fra før. Hvis du har konsesjon må du også fylle ut konsesjonens størrelse, målt i antall konsesjonsenheter.

4. Opplysninger om antall slaktede, solgte og destruerte avlspurker
- Antall slaktede avlspurker: fyll ut antall slaktede avlspurker i årene 2017 og/eller 2018. Du behøver ikke legge ved bilag siden slakteriet
allerede har rapportert dette til Landbruksdirektoratet.
- Antall solgte avlspurker: fyll ut antall solgte avlspurker i årene 2017 og/eller 2018. Du må legge ved salgsbilag og kundereskontro som
dokumentasjon, jf. forskrift om bokføring § 3-1, nr. 3.
- Antall destruerte avlspurker: fyll ut antall destruerte avlspurker i årene 2017 og/eller 2018. Dokumentasjon på antallet utrangerte avlspurker
må legges ved. Dette kan være bekreftelse fra kadaverhenter, purkeholdsjournal eller rapport fra InGris.

5. Opplysninger om slaktede eller omsatte griser
Kun kombinert-, foredlings- og formeringsbesetninger skal fylle ut disse rubrikkene.

- Antall slaktede gris over 34 kg slaktevekt: fyll ut antall slaktede gris med slaktevekt over 34 kg i årene 2017 og/eller 2018. Du behøver ikke
legge ved bilag siden slakteriet allerede har rapportert dette til Landbruksdirektoratet.
- Antall omsatte gris over 50 kg: fyll ut antall omsatte gris med levende vekt over 50 kg i årene 2017 og/eller 2018. Du må legge ved salgsbilag
og kundereskontro som dokumentasjon, jf. forskrift om bokføring § 3-1, nr. 3.

6. Jeg søker om midlertidig konsesjon for
Fyll ut det antallet utrangerte avlspurker du søker midlertidig konsesjon for. Konsesjonen vil være gyldig til og med 31.12.2024, jf. husdyr-
konsesjonsforskriften § 9b. Driver du smågrisproduksjon eller nav i purkering kan du få konsesjon for det høyeste antallet utrangerte
avlspurker du har hatt i årene 2017 eller 2018.

For kombinert-, foredlings- og formeringsbesetninger er det egen fremgangsmåte, se neste side. 
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7. Vedlegg (kryss av) 2017 2018

Salgsbilag og kundereskontro for solgte avlspurker
Dokumentasjon for utrangerte avlspurker
Salgsbilag og kundereskontro for antall solgte gris over 50 kg levende vekt
Melding om status som foredlings- eller formeringsbesetning      Tidligere sendt         Lagt ved
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Veiledning forts.

Særskilt for kombinert-, foredlings- og formeringsbesetninger:
Driver du en av disse besetningstypene, vil livdyr- og slaktegrisomsetningen legge føringer for hvor mange avlspurker du kan utrangere gjen-
nom et år. Du må derfor beregne hvor mange avlspurker du kan utrangere. Hvis du i enten 2017 eller 2018 har utrangert flere avlspurker enn 
beregningen viser at du kunne, kan du søke om midlertidig konsesjon. Beregningene gjøres på følgende måte:

- For kombinertbesetninger beregnes maksimalt antall utrangerte avlspurker slik:
(2100-antall slaktede eller omsatte slaktegriser)

14

- For foredlingsbesetninger beregnes maksimalt antall utrangerte avlspurker slik:
(2100-antall slaktede eller omsatte slaktegriser)

4,8

- For formeringsbesetninger beregnes maksimalt antall utrangerte avlspurker slik:
(2100-antall slaktede eller omsatte slaktegriser)

9,54545

-Hvis du har konsesjon, skal 2100 i regnestykket byttes ut med størrelsen på konsesjonen din, målt i antall konsesjonsenheter.

Konsesjonen beregnes som konsesjonsgrensen (eventuelt innvilget konsesjon) + differansen mellom beregnet antall utrangerte og det fak-
tiske antallet utrangerte avlspurker. 

Hvis du i 2017 og/eller 2018 har utrangert færre avlspurker enn bereningen over viser at du kan, vil du ikke bli innvilget midlertidig konsesjon. 

7. Vedlegg
Kryss av for hvilke vedlegg du har lagt ved.
- Salgsbilag og kundereskontro som viser antallet omsatte avlspurker og/eller antallet omsatte gris over 50 kg for årene 2017 og/eller 2018.
- Dokumentasjon som viser antallet destruerte avlspurker for årene 2017 og/eller 2018.
- Hvis besetningen din er enten foredlings- eller formeringsbesetning, og ikke er registrert hos Landbruksdirektoratet, må skjemaet “Melding
om status som foredlings- eller formeringsbesetning”  (LDIR-818) legges ved søknaden.

9. Kommunens påtegning
Søknaden sendes til kommunen som gir en uttalelse om saken og sender den videre til statsforvalteren, som behandler søknaden.
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