Søknad om kompensasjon for
riving og opprydding av pelsdyrhus
Søknaden sendes fylkesmannen i ditt fylke.
Som vedlegg til skjema LDIR-284 “Søknad om kompensasjon for riving
og opprydding av pelsdyrhus» skal det legges ved skjema LDIR-286
“Plan for riving og opprydding» ved innsending av søknad.

Tøm skjema
1. Grunnopplysninger
Opplysninger om foretaket
Navn på foretak

Organisasjonsnummer/personnummer

Innehavers navn

Adresse

Selskapsform

Driftssenter

Kontaktinformasjon
Navn på kontaktperson

Mobilnr.

E-post

Kontonummer
Kontonummer som tilskuddet skal utbetales til

2. Søknadsopplysninger
Grunnvilkår
Kompensasjon ytes til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018.
Kompensasjon ytes også til eiere av pelsdyrhus som var leid ut til pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018.
Det er et krav om at pelsdyrproduksjonen er avsluttet på vedtakstidspunktet. Pelsdyrproduksjonen anses avsluttet når det ikke lengre holdes
levende pelsdyr i pelsdyrvirksomheten og pelsdyroppdretter har sendt fra seg skinnene til auksjonshus.
Dokumentasjon må fremlegges dersom fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet etterspør dette.
Ble det holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon på ditt pelsdyrhus 15. januar 2018?

Ja

Nei

Kommentar

Når blir/ble pelsdyrproduksjonen avsluttet?

(dd.mm.åååå)

Var det opphold i pelsdyrproduksjonen 15. januar 2018?

Ja

Nei

Hvis du svarte JA i spørsmålet ovenfor; hva er årsaken til oppholdet? (kryss av nedenfor)
Deltok i organisert opplegg for sanering av smittsom dyresykdom med sikte på å gjenoppta produksjonen

versjon 1.2 - 22.01.2020

Tvingende grunner utenfor pelsdyroppdretters kontroll (du må søke om dispensasjon til Landbruksdirektoratet)
Beskriv årsak for opphold:

Dokumentasjon på opphold i pelsdyrproduksjonen skal legges med som vedlegg til søknaden.
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Eiendom og eierskap
Oppgi eiendommen(e) for pelsdyrholdet
Kommunenr./Gnr./Bnr./Fnr.

Hva er din tilknytning til pelsdyrproduksjonen?
Eier av bygning og pelsdyr
Eier av bygning
Eier av pelsdyr
Annet
Kommentar

Kostnader til riving og opprydding
For riving og opprydding av pelsdyrhus som var i bruk 15. januar 2018, gis kompensasjon som dekker de faktiske kostnadene fratrukket
videresalg og gjenvinning av materialer.
Du må vedlegge plan for riving og opprydding. Du finner mal på “Plan for riving og opprydding” på landbruksdirektoratet sine nettsider.
Se under fanen “Erstatning” under “Andre ordninger”
Vedlagt plan vil danne grunnlag for vurdering av søknaden.
Dersom planen blir godkjent vil den danne grunnlaget for foreløpig beregnet kompensasjon.

Gjennomføringsperode

Dato f.o.m.(dd.mm.åååå)

Dato t.o.m.(dd.mm.åååå)

Kommentar

Pansettelse
Opplysning om pansettelse er nødvendig for å kunne fastslå hvem kompensasjonen skal utbetales til.
Er kompensasjonskravet pansatt?
Ja

Nei

Hvis JA, oppgi navn på panthaver

3. Vedlegg
Du er ansvarlig for å dokumentere alle opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden om kompensasjon.
Følgende dokumentasjon må vedlegges:

versjon 1.2 - 22.01.2020

Dokumentasjon på grunnvilkår
•
Dokumentasjon på opphold i pelsdyrholdet pr. 15. januar 2018
Dokumentasjon på kostnader riving og opprydding
•
Plan for riving og opprydding.
•
Tilbud på riving og oppryddingsarbeid.
•
Dokumentert egeninnsats på riving og opprydningsarbeid
Annen dokumentasjon
•
Dokumentasjon på aktivitetsforbud iht. dyrevelferdsloven av 19. juni 2009 nr 97 § 33, hvis du har dette
•
Dokumentasjon på at alle skinn er sendt til auksjonshus
•
Eventuell annen dokumentasjon
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4. Oppsummering og bekreftelse
Fylkesmannen i

Hvem skal behandle søknaden? (skriv inn fylkesmannen der du har ditt driftssenter)
Kommentar- skriv inn en kommentar dersom det er noe du ønsker å tilføye

Jeg bekrefter at
•
det ble holdt pelsdyr for pelsdyrproduksjon 15. januar 2018
•
pelsdyrproduksjonen er avsluttet på søknadstidspunktet
•
kompensasjonen jeg mottar ikke skal benyttes til å bedrive handel med skinn
•
dersom jeg har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt
•
søknaden sendes til fylkesmannen hvor mitt driftssenter ligger
Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte.
Underskrift

versjon 1.2 - 22.01.2020

Sted og dato

LDIR-284 B

Landbruksdirektoratet - Søknad om kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus
side 3 av 3

