Veiledning til utfylling av rapporteringsskjema for
ku- og geitemelk som er omsatt etter lokal foredling

Denne veiledningen er ment å gi en utfyllende forklaring til de forskjellige postene i rapporteringsskjema LDIR-860
for lokal foredling av ku- og/eller geitemelk. Skjemaet er grunnlaget for beregning av grunn- og distriktstilskudd,
samt omsetnings- og forskningsavgift ved lokal foredling av melk.

Måned og halvår
Det skal fylles ut ett skjema per måned eller halvår, selv om skjemaene sendes samlet. Det er viktig å fylle inn
måned og halvår rapporteringen gjelder for, da satsene kan endres gjennom året.

1. Opplysninger om foredlingsforetaket
Det er foredlingsforetaket som er rapporteringspliktig, og det er opplysninger om foredlingsforetaket som skal
fylles inn her, uavhengig om foredlingsforetaket og produksjonsforetaket er det samme eller ikke.

2. Omregning av melkeprodukt til melk i liter
Her skal antall kilo eller liter omsatt foredlet produkt føres opp i riktig produktgruppe. Det er kun omsatt mengde
produkt som skal føres opp. Salget skal kunne dokumenteres og være tilgjengelig for ettersyn. Dokumentasjonskravet er beskrevet i rundskriv om pristilskudd og avgifter for melk som foredles lokalt.
Dersom man produserer et produkt som ikke finnes i listen, må produktet plasseres i den produktgruppen som
ligner mest. Slike opplysninger kan noteres på side 2 i skjemaet.
Når den samme melken benyttes i flere produkter (for eksempel ved produksjon av både brun og hvit ost), skal
kun hovedproduktet rapporteres. Vær oppmerksom på dette, slik at ikke samme melk blir rapportert som produsert
kvantum flere ganger.
Ved å multiplisere antall kilo/liter foredlet produkt med tilhørende omregningsfaktor, får man antall liter tilskuddsberettiget melk. Denne mengden fordeles i kolonnene for ku- og geitemelk avhengig av om produktet er produsert
av kumelk eller geitmelk, eller en kombinasjon av disse. Omregningsfaktorene tar hensyn til svinn i produksjonen.
Dersom det er kjøpt melk som råvare fra TINE i tillegg til melk levert direkte fra produsent, skal denne føres opp
og trekkes fra. Det er kun melk som ikke har vært levert til meieriselskap som er berettiget tilskudd.

3. Opplysninger om produksjonsforetak (tilskuddsmottaker)
Foredling av melkemengde per produsent
Det er foredlingsforetaket som rapporterer til Landbruksdirektoratet, men det er produksjonsforetaket som mottar
tilskudd og ilegges avgifter. Oppgi produksjonsforetakets kontonummer. Dersom flere produksjonsforetak leverer
melk til samme foredlingsforetak, må fordeling av tilskuddsberettiget melkemengde mellom de ulike melkeprodusentene oppgis her.

5. Underskrift
Rapporteringsskjemaet skal signeres av foredlingsforetaket

Frister og utbetaling
Rapporteringsskjemaene sendes direkte til Landbruksdirektoratet innen 1. februar året etter at foredlet vare er
solgt. Landbruksdirektoratet utbetaler tilskudd fratrukket avgifter fortløpende etter fristens utløp. Tilskuddene blir
overført til oppgitt kontonummer og spesifisert på tilsendt kreditnota.
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Aktuelle vedlegg til søknaden
Det blir bare gitt pristilskudd til melk der produksjon, foredling og omsetning oppfyller kravene i forskrift 22.
desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene og forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.
Ved første gangs rapportering må foretaket derfor vedlegge kopi av registrering eller godkjenning fra Mattilsynet.
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