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Innrapportering av grunnlagsdata for frakttilskudd kraftfôr og for
kraftfôrstatistikk fra 1. januar 2014
SLF meddeler med dette at fra og med 1. januar 2014 skal innrapportering av data skje
gjennom altinn. Den elektroniska innrapporteringen skal erstatte både søknad om tilskudd og
grunnlagsdataene. Videre skal den erstatte den kvartalsvise innrapporteringen av omsatt
kraftfôr. Dette betyr at innrapporteringen skal skje på basis av hver enkelt kraftfôrbestilling
både for salg som er berettiget tilskudd og for det som ikke er berettigert tilskudd. Nærmere
informasjon med detaljert filbeskrivelse vil bli oversendt så snart denne er klar.
Det vises til tidligere rundskriv vedrørende endringer i fraktordningen for kraftfôr som ble
vedtatt i jordbruksoppgjøret 2012. Bakgrunnen for endringene var ”Rapport fra
arbeidsgruppe til jordbruksavtalepartene, Gjennomgang av fraktordningene for korn og
kraftfôr”. Fra 1. januar 2013 ble det som følge av dette innført et nytt prinsipp og nytt
grunnlag for beregning av tilskuddsatsene. Nye tilskudssatser ble fastsatt gjeldende fra 1.
januar 2013. I inneværende år skjer søknad om tilskudd på eget skjema vedlagt nødvendige
grunnlagsdata som i prinsippet tilsvarer rutinene i tidligere ordning.
Av nevnte rapport går det videre fram at innrapporterte data som danner grunnlag for
beregning og utbetaling av frakttilskudd skal innrapporteres elektronisk. Hjemmel for dette
går fram av forskrift 2008-12-19 nr. 1491 om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren,
§ 4, 4. ledd ”For å kunne formidle statlige pristilskudd til produsenter av jordbruksvarer må
omsetningsleddet gi nødvendige leveransedata i den form som kreves innenfor de
rapporteringssystemer som Statens landbruksforvaltning benytter”.
Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning
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