Til deg som er melkeprodusent eller leverer dyr til slakt.

Sjekk hvor driftssenteret ditt er plassert!
Får du utbetalt riktig distriktstilskudd?
Distriktstilskudd for melk og kjøtt har ulike satser avhengig av hvor du har produksjonen din. Du er
ansvarlig for at forvaltningen har korrekt informasjon om hvor du har din produksjon. Dette skrivet
forteller deg hvordan du sjekker hvor produksjonen din er registrert, og informerer om konsekvenser
dersom opplysningene ikke er riktige.
Hva er riktig plassering av driftssenteret ditt?
Distriktstilskudd blir utbetalt etter hvor driftssenteret
til foretaket ditt ligger. Rett driftssenter er der driftsbygningen din er plassert. Har du husdyrproduksjon
i flere driftsbygninger, er driftssenteret den bygningen
som står for foretakets største andel av omsetningen
på årsbasis. Det er den bygningen der dyra hører til
størstedelen av året som skal være driftssenter. Har
du dyr på setra om sommeren, skal setra ikke være
driftssenteret.

Viktig å si fra om endring av driftssenter hvis
det gir en annen sone
Statens landbruksforvaltning vil skjerpe kontrollen av
tilskuddsutbetalinger framover, og det er derfor viktig
at du melder fra om eventuelle feil innen 20. august
2014. Får du for mye distriktstilskudd etter august,
må du betale tilbake det du fikk for mye. Du kan også
risikere å få redusert tilskuddet ytterligere.
Du er også løpende ansvarlig for å melde fra til kommunen dersom du flytter driftssenteret ditt.

Mer informasjon om driftssenter, distriktstilskudd og soner
Du kan lese mer på www.slf.dep.no under
«Produksjon og marked»,
se Melk/Tilskudd og Kjøtt og egg/Tilskudd.

Du må kontrollere følgende:
1. Sjekk om driftssenteret ditt er registrert på
riktig eiendom
Stemmer gårds- og bruksnummeret som er oppgitt i
søknadsskjemaet om produksjonstilskudd med den
eiendommen der driftssenteret ditt ligger? Det registrerte driftssenteret finner du under grunnopplysninger i søknaden. Hvis det er registrert feil eiendom
i søknaden, må du ta kontakt med kommunen før
du sender den inn. Kommunen må koble foretaket
ditt til riktig eiendom i både Landbruksregisteret og i
søknaden.

2. Sjekk om du får distriktstilskudd etter riktig
sone
For å finne ut om du får utbetalt riktig distriktstilskudd, må du kontrollere at forvaltningen har registrert driftssenteret ditt på riktig bygning. Dette gjør
du ved å slå opp eiendommen i sonekartet, som du
finner på nettadressen: http://kart7.skogoglandskap.
no/map/sonegrenser. Det er viktig å sjekke både
kjøttsonen og melkesonen hvis du produserer begge
deler. På baksiden av dette arket ser du hvordan du
slår opp i kartet.
Hvis driftssenteret ditt er markert på feil bygning i
kartet, må du ta kontakt med kommunen innen 20.
august og be dem endre koordinatene til driftssenteret i Landbruksregisteret. Vi anbefaler deg å
melde fra skriftlig til kommunen, slik at du har dokumentasjon på at du har gitt melding om feilen.

3. Sjekk om det er brukt riktig sone på avregning
fra meieri og slakteri
Er driftssenteret markert på rett bygning i kartet,
men ligger i en annen sone enn den som er brukt på
avregning fra meieri eller slakteri? Ta kontakt med
Statens landbruksforvaltning på tlf. 24 13 10 00 eller
send e-post til postmottak@slf.dep.no
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Slik finner du ditt registrerte driftssenter
Slå opp i kartet på http://kart7.skogoglandskap.no/map/sonegrenser
1. Velg fylke og kommune
2. Velg soneflate kjøtt eller melk
3. Skriv inn gårds-, bruks- og eventuelt festenummer som du finner på søknad om produksjonstilskudd, og trykk på «Søk driftssenter»
4. Forstørr kartet for å kunne se bygninger ved å bruke «+» i kartet
5. Riktig sone finner du ved å sammenligne farge i kart med tegnforklaring til høyre

4.
1.

5.
Fargene viser forskjellige soner.

2.

3.

Her vises alle sonene
som finnes i kommunen

Den røde pila viser punktet
der vi har registrert at
driftssenteret ditt ligger
(her sone B).

Røde linjer viser eiendomsgrenser.

