Søknad om
lokalforedlingskvote
Postboks 1450 Vika
N-0116 Oslo
Telefon 78 60 60 00
postmottak@landbruksdirektoratet.no

Tøm skjema

1. Opplysninger om søker
Navn på foretak

Daglig leder

Organisasjonsnummer

Adresse

Postnr.

E-postadresse

Telefonnr.

Poststed

2. Opplysninger om produksjon
Hovednummer til landbrukseiendommen hvor melkeproduksjonen skal foregå.
Fylke (2 siffer)

Kommune (2 siffer)

Gårdsnummer

Bruksnummer

Festenummer

3. Opplysninger om foredling
Hovednummer til eiendommen hvor foredlingen foregår og foredlingsforetakets organisasjonsnummer.
Fylke (2 siffer)

Kommune (2 siffer)

Gårdsnummer

Bruksnummer

Festenummer

Organisasjonsnummer

4. Avstand
Dersom foredling foregår på annen eiendom enn der hvor melken produseres,
oppgis avtand (km) mellom disse eiendommer målt fra tun til tun langs vei:

km

5. Bekreftelse fra landbruksforvaltningen i kommunen
Den kommunale landbruksmyndighet bekrefter at opplysningene i søknaden om avstand mellom eiendommene hvor produksjon
og foredling av melk foregår, er korrekte.
Sted og dato

Den kommunale landbruksforvaltningens underskrift og stempel

6. Søkerens erklæring og underskrift
Som daglig leder i produksjonsforetaket bekrefter jeg at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte, og at jeg er kjent med de regler
som gjelder for lokalforedlingskvote i gjeldende forskrift om kvoteordningen for melk.
Underskrift daglig leder i produksjonsforetaket

versjon 1.0 - 01.07.2018

Sted og dato
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Veiledning
1. Opplysninger om søker

Det er foretaket som produserer melka som skal søke om lokalforedlingskvote. Oppgi navn på produksjonsforetaket og navn på daglig leder.
Oppgi også produksjonsforetakets organisasjonsnummer og nøyaktige adresse- og kontaktopplysninger.

2. Opplysninger om produksjon

Oppgi hovednummeret (fylkesnr., kommunenr., gnr., bnr., festenr.) til den landbrukseiendommen hvor melka skal produseres.
Dersom lokalforedlingskvoten skal produseres på flere landbrukseiendommer, må det fylles ut ett søknadsskjema for hver produksjonseiendom.

3. Opplysninger om foredling

Oppgi hovednummeret til den eiendommen hvor foredlingsforetaket er lokalisert. Oppgi også organisasjonsnummeret til foredlingsforetaket.
Organisasjonsnummeret til foredlingsforetaket skal oppgis selv om det er samme foretak som både produserer og foredler melka.
Skal melka som produseres på produksjonseiendommen oppgitt under pkt. 2 foredles av flere foredlingsforetak, må det fylles ut ett søknadsskjema for hvert foredlingsforetak.

4. Avstand

Dette punktet fylles bare ut hvis foredlingen foregår på en annen eiendom enn den melka produseres på. Det er avstanden mellom eiendommene oppgitt under punkt 2 og 3 i skjemaet som skal oppgis. Avstanden skal måles fra tun til tun langs vei.
Dersom melka ikke foredles på eiendommen hvor den produseres, er det et vilkår at den foredles i nærheten av produksjonseiendommen.
Hva som ligger i begrepet nærhet må sees i sammenheng med kravet om at foredlingen skal foregå lokalt. Hvor store avstander som kan
godkjennes baseres i hvert enkelt tilfelle på en skjønnsvurdering av om dette vilkåret oppfylles i tilstrekkelig grad.

5. Bekreftelse fra kommunen

Dette punktet fylles ut dersom pkt. 4 i søknaden er fylt ut. Kommunen skal ved underskrift og stempel bekrefte at oppgitt avstand i pkt. 4 er
korrekt.

6. Underskrifter

Søknaden må underskrives av daglig leder i produksjonsforetaket.

7. Innsending av søknad

Søknaden sendes til: Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika, 0116 Oslo. Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles
fortløpende.

8. Generell informasjon

versjon 1.0 - 01.07.2018

Reglene for lokalforedlingskvote finnes i forskrift 23.12.2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk. Link til forskriften og informasjon om
ordningen med tilhørende skjemaer finnes på Landbruksdirektoratet sine nettsider www.landbruksdirektoratet.no. Slik informasjon kan også
fås ved å ta kontakt med Landbruksdirektoratet.
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