Søknad om erstatning etter offentlige pålegg og
restriksjoner i plante-, honning- og husdyrproduksjon, og for tap av sau på beite
			
Søknad etter pålegg/restriksjoner sendes fylkesmannen, og søknad etter tap av sau på beite sendes kommunen.
Elektronisk søknad kan sendes via Altinn. Se www.landbruksdirektoratet.no eller ta kontakt med kommunen.

Tøm skjema
1. Grunnopplysninger
Etternavn (representant for foretak/ innehaver enkeltmannsforetak)

Fødselsnr. (11 siffer)

Organisasjonsnr. (9 siffer)

For- og mellomnavn

Telefonnr.

Mob.nr.

Postnr.

Poststed

Kontonr.

Gårdsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Adresse

Foretakets driftssenter
Kommunenr.

Skjemaet er felles for 6 erstatningstyper. Fyll ut skjemaet for de(n) erstatningen(e) du søker om.
Er dette
delsøknad
fullstendig søknad

2. Erstatning etter offentlig pålegg (se forskrift om erstatning etter pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, § 6)
Erstatningsberettigede tap etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon beregnes på grunnlag av påleggsbrev med ev. tilhørende
saneringsplan. Det er kun direkte tap som erstattes.
Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden

Vedlegg
nr.

Beløp som søkes
erstattet

Vedlegg
nr.

Beløp som søkes
erstattet

Påleggsbrev med tilhørende saneringsplan
Bekreftelse på helt eller delvis gjennomført pålegg fra Mattilsynet
Kostnadsoppgave for materiell til gjennomføring av pålagte tiltak, spesifisert på tiltak 1)
Kostnadsoppgave for leid arbeid fra andre foretak til gjennomføring av pålagte tiltak,
spesifisert på tiltak1)
Arbeidslister over eget arbeid og arbeid der søker er arbeidsgiver, spesifisert på tiltak 1)
Oppgave over verdi på påleggstidspunktet for løsøre, maskiner og redskap som er pålagt destruert
Kun for planteproduksjon
Tap av planter hentes fra opplysninger fra næringsoppgaver, omsetningsledd, regnskapstall e.l.
Vedlegg
nr.

Kun for husdyrproduksjon
Oppgave fra Mattilsynet over dyr som er pålagt nedslaktet
For dyreslag uten fastsatte standardsatser; verdivurdering av pålagt nedslaktede dyr
Dersom noe av dokumentasjonen ikke er vedlagt, skal dette forklares i felt 7.
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1) Bygningsmessige tiltak skal ikke beregnes ved vedlegg. For disse postene skal fylkesmannen utføre verdiberegningen.
Bygningsmessige tiltak er mer omfattende tiltak enn maling og annen overflatebehandling.
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3. Erstatning etter frivillig nedslakting av sauebesetninger (se forskrift om erstatning etter pålegg og restriksjoner i plante- og

husdyrproduksjon, § 8)

Erstatningsberettigede tap etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon beregnes på grunnlag av påleggsbrev med ev. tilhørende
saneringsplan. Det er kun direkte tap som erstattes.
Vedlegg
nr.

Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden

Beløp som søkes
erstattet

Brev med restriksjoner og sanerinsgstiltak i forbindelse med nedslakting, fra Mattilsynet
Bekreftelse fra Mattilsynet på at tiltakene er gjennomført
Avregningsoppgave fra slakteriet over slaktede dyr
Dokumentasjon over utgifter til ersatningsberettigede tiltak
Dersom noe av dokumentasjonen ikke er vedlagt, skal dette forklares i felt 7.

4. Erstatning for tap i en pålagt oppholdsperiode (se forskrift om erstatning etter pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon, § 9)
Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden

Vedlegg nr.

Brev fra Mattilsynet med bekreftelse på gjennomførte saneringstiltak og start- og sluttdato for oppholdsperioden
Dersom noe av dokumentasjonen ikke er vedlagt, skal dette forklares i felt 7.

5. Erstatning for flytterestriksjoner på bier (se forskrift om erstatning etter pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksj., § 10)
Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden

Vedlegg nr.

Vedtak om flytterestriksjoner fra Mattilsynet
Dokumentasjon fra ligningsmyndigheter eller mottaker av honning over antall produksjonskuber og salg av honning i kr og
kg de tre siste årene før skadeåret
Oppgave over antall produksjonskuber, salg av honning i kg og oppnådd pris pr kg i skadeåret (kan ettersendes)
Dersom noe av dokumentasjonen ikke er vedlagt, skal dette forklares i felt 7.

6. Erstatning for tap av sau på beite (se forskrift om erstatning for tap av sau på beite)
Følgende dokumentasjon skal legges ved søknaden

Vedlegg nr.

Oversikt over tapte dyr på utmarksbeite, fordelt på kjønn og alder i måneder
Veterinærattest om skadeårsak og skadeomfang
Søkerens egen beskrivelse av foretakets husdyrhold og det oppståtte tapet (beskrivelse av tilsyn på beite (tilsynslogg),
alder ved slipp på beite, behandling mot innvollsparasitter, flått osv.)
Dersom noe av dokumentasjonen ikke er vedlagt, skal dette forklares i felt 7.
Kryss av her dersom du ønsker at søknaden skal samordnes med søknad om erstatning for tap av sau til rovvilt (frist 01.11)
Frist for søknad uten samordning med rovvilterstatning er 31.12. Se rundskriv for utfyllende informasjon om samordning.
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7. Kommunens uttalelse til søknaden
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8. Søkerens merknader og tilleggsopplysninger

9. Underskrift
Opplysningene i søknaden og vedleggene er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med vilkårene i aktuelle forskrifter med tilhørende
rundskriv. Jeg godtar at forvaltningen kan innhente nødvendige opplysninger fra ligningsmyndigheter og/eller omsetningsledd, at forvaltningen
foretar nødvendig kontroll på virksomheten og at for mye utbetalt erstatning kan bli krevd tilbakebetalt eller bli trukket fra i tilskudd.
Underskrift
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Sted og dato
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