SLF-052 B
Søknadsskjema for

Produksjonstilskudd i
jordbruket og tilskudd til
avløsning ved ferie og fritid
Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no
Søknadsfrist 20. januar 2014
Du kan sende søknaden fra og med registreringsdato 1.1.2014.
Papirskjemaet sender du til kommunen der foretaket ditt har driftssenter.
Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

1. Grunnopplysninger

Registrer grunnopplysningene til foretaket under

Har du søkt om tilskudd tidligere, er
grunnopplysningene dine ferdig utfylt
i den elektroniske søknaden på
www.slf.dep.no

Husk å melde endringer til Enhetsregisteret
Foretakets organisasjonsnummer

Etternavn til innehaver av enkeltpersonforetak

For- og mellomnavn til innehaver av enkeltpersonforetak

Foretakets kontonummer

Telefon

Mobiltelefon

Foretakets driftssenter
Kommunenr.
Gårdsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Løpenr.

■ Samdrift i melkeproduksjon
Sett kryss her dersom foretaket er samdrift i melkeproduksjon

For kommunen
Periode 131420

Mottatt dato (ddmmåååå):

201 4

Kommunens stempel:
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2. Dyretelling
Alle dyr foretaket disponerer inkludert økologiske dyr og bevaringsverdige storfe.

■		
Slakta dyr eller solgte livdyr i 2013

Antall dyr

184

Griser slakta eller solgt som livdyr i 2013, levendevekt minst 50 kg

185

Livkyllinger, påsatt til verpehøns, livkalkuner, solgt i 2013

186

Kyllinger slakta i 2013

187

Ender slakta i 2013

188

Kalkuner slakta i 2013

189

Gjess slakta i 2013

471

Lam slakta i 2013, kvalitet O eller bedre

473

Lam slakta i 2013, kvalitet O÷

474

Lam slakta i 2013, kvalitet P+ eller dårligere

475

Kje slakta i 2013, slaktevekt over 3,5 kg

476

Lam slakta i 2013, levert slakteri uten godkjent klassifisør

■ Hester – pr. 1.1.2014
115

Hester under 3 år

116

Hester, 3 år og eldre

■ Storfe – pr. 1.1.2014
120

Melkekyr

121

Ammekyr

118 Herav kyr av minst 50 % kjøttferase (se veiledningsheftet)
119

Øvrige storfe

117 Herav avkom av kyr av minst 50 % kjøttferase (se veiledningsheftet)
■ Geiter – pr. 1.1.2014
140

Melkegeiter

142

Ammegeiter

144

Bukker og ungdyr, medregnet kje

■ Griser pr. 1.1.2014
155

Avlspurker som har fått minst ett kull

156

Råner som er satt inn i avl

158

Ungpurker bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15 uker

159

Ungråner bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15 uker

154

Smågriser, levendevekt under 20 kg eller alder inntil 8 uker

157

Slaktegriser, levendevekt minst 20 kg. Griser påsatt til avlsdyr, levendevekt 20–50 kg
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Dyretelling fortsetter på side 3

Dyretelling fortsetter fra side 2

■		
Fjørfe – pr. 1.1.2014
160

Verpehøns, 20 uker og eldre

168

Avlsdyr av ender, kalkuner og gjess

Antall dyr

■ Sauer – pr. 1.1.2014
137

Voksne sauer over 1 år

138

Sauer under 1 år

133

Utegangersau, alle (se veiledningsheftet)

139

Melkesau over 1 år

■ Pelsdyr – pr. 1.1.2014
170

Minktisper

171

Revetisper

■ Andre husdyr – pr. 1.1.2014
178

Hjort, 1 år og eldre

179

Hjort under 1 år

180

Kaniner, hunndyr som har hatt minst ett kull

3. Økologisk landbruk
Antall dyr
i karens eller økologisk

		
■		
Storfe – pr. 1.1.2014

801

Melkekyr

802

Ammekyr

803

Øvrige storfe

■ Geiter og sauer – pr. 1.1.2014
810

Melkegeiter

811

Ammegeiter

821

Sau, utegangersau og melkesau, 1 år og eldre

■ Slakta dyr i 2013
822

Lam slakta i 2013, kvalitet O eller bedre

823

Lam slakta i 2013, levert slakteri uten godkjent klassifisør

840

Kyllinger slakta i 2013

■ Griser
830

Avlsgriser pr. 1.1.2014

831

Griser slakta eller solgt som livdyr i 2013, levendevekt minst 50 kg
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4. Bevaringsverdige storferaser
Ordningen omfatter kyr og okser av disse rasene: Sidet trønder- og nordlandsfe, østlandsk rødkolle, dølafe, vestlandsk raudkolle, vestlandsk fjordfe og telemarksfe. Med kyr menes både melkekyr og ammekyr som har kalvet
minst én gang. Dyrene må være minst 7/8 ren rase. For øvrige krav se veiledningsheftet.

■		
Bevaringsverdige storferaser – pr. 1.1.2014
720

Kyr av bevaringsverdig rase

721

Okser av bevaringsverdig rase

Antall dyr

5. Grønt- og potetproduksjon
Distrikts- og kvalitetstilskudd til grøntproduksjon for vekstsesongen 2013
Mengde levert til godkjent omsetningsledd i 2013
■		
Frukt av klasse I eller bedre
001

Epler

002

Pærer

003

Plommer

004

Moreller

005

Kirsebær

Antall kg

■ Frukt av sams kvalitet
006

Epler og pærer til press

■ Bær av klasse I eller bedre
011

Jordbær

012

Bringebær

013

Solbær

014

Rips

016

Hageblåbær

021

Stikkelsbær

■ Veksthusgrønnsaker av klasse I eller bedre (omregningsfaktor for slangeagurk og salat, se veiledningsheftet)
		

031

Tomat, kg

032

Slangeagurk, kg

033

Salat (også friland), stk.

Antall kg/stk

Distriktstilskudd for produksjon av matpoteter i Nord-Norge
■		
Mengde levert til godkjent omsetningsledd i 2013
060

Poteter
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Antall kg

6. Avløsertilskudd for 2013
Enkeltpersonforetak (ENK)
■ Søker har arbeidsgiveransvar
Navn på avløser

Fødselsnummer

Lønnsutgifter

Sum lønnsutgifter
Sum arbeidsgiveravgift

Du må sende inn lønns- og trekkoppgave for avløserne over innen skattedirektoratets frist, for å være
sikret avløsertilskudd. Lønnsutgiftene over kontrolleres mot lønns- og trekkoppgavedatabasen.
Har du sendt inn lønns- og trekkoppgave for 2013?

Ja

■ Avløserlag og avløserring (Dokumentasjon fra avløserring skal vedlegges)
Avløserlag/Avløserring

Organisasjonsnummer

Nei

Beløp

Kjøpt avløsertjenester fra
Kjøpt avløsertjenester fra

■ Landbruksvikar ansatt i kommunen (Dokumentasjon skal vedlegges)

Beløp

Brukt landbruksvikar som avløser ved ferie og fritid

Andre foretak (ANS/DA/AS m.fl.)
Ønsker utbetaling for avløseråret 2013

Ja

Nei

Alle foretak – utbetaling
Dersom søker bare har kjøpt tjenester fra avløserlag/avløserring, er
det valgfritt om pengene skal gå til søker eller avløserlag/avløserring

Utbetaling av avløsertilskudd skal gå til
Søkeren
Avløserlag/avløserring

5 av 6

SLF-052 B - v. 1.2014.0.2

7. Egenerklæring
■ Krav til omsetning dersom foretaket ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret
Har foretaket hatt en omsetning på minimum kr 20 000 i 2013?

Ja

Nei

■ Vedlegg til søknaden Sett kryss i ruten for de vedleggene som følger med
Skjema for deltakere med eierinteresser i
selskaper – SLF-058

Dokumentasjon for avløsning ved ferie og fritid
ved bruk av avløserring eller landbruksvikar

Annet

Totalt antall nummererte vedlegg

■ Målform
Sett kryss her om du ønsker å skifte til annen målform

Bokmål

Nynorsk

■ Tidsbruk ved utfylling av søknadsskjema (opplysningene benyttes av Oppgaveregisteret)

Minutt

Omtrent hvor mange minutter brukte du på å finne fram nødvendig informasjon før dette skjemaet kunne fylles ut
Omtrent hvor mange minutter brukte du på utfylling av søknaden

■ Underskrift
Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med reglene i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket og forskrift om tilskot til avløysing, herunder bestemmelsene fastsatt i jordbruksavtalen 2013-2014.
Jeg tillater at opplysninger om rase, alder og kjønn på foretakets dyr registrert i Husdyrkontrollen, Storfekjøttkontrollen og
Norsk genressurssenter kan brukes til kontrollformål i forbindelse med behandling av søknaden.
Sted og dato:

Underskrift:

Andre offentlige organ kan benytte opplysningene du har gitt i denne søknaden, dersom de har hjemmel til å innhente samme opplysninger. Dette for å redusere foretakenes oppgavebyrde, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6.
Etter offentleglova kan enhver kreve innsyn i opplysninger oppgitt i søknaden.

INFORMASJON FRA HUSDYRREGISTERET
Du må sørge for å oppdatere husdyrregisteret og merke dyrene dine riktig.
Dette er avgjørende for å takle utbrudd av smittsomme dyresykdommer.
Du som eier husdyr har ansvar for å oppdatere Husdyrregisteret (HR) innenfor de fristene som gjelder, slik at registeret alltid er
oppdatert.
Har dyreholdet ditt avvik i Husdyrregisteret, kan Mattilsynet legge ned forbud mot å flytte dyr til og fra dyreholdet. Konsekvensen
blir at du ikke får sende dyr til slakt.
Er du medlem i Husdyrkontrollen skal du rapportere til Husdyrregisteret via den husdyrkontrollen du er medlem av. Er du ikke
medlem i husdyrkontrollen skal du rapportere via Altinn og Mattilsynets skjematjeneste. Du kan også rapportere ved å sende
papirskjema til det lokale distriktskontoret i Mattilsynet. Dyretallet for småfe blir automatisk oppdatert i Husdyrregisteret når du
søker om produksjonstilskudd.
Har du spørsmål så kontakt distriktskontoret i Mattilsynet, tlf 22400000.
Informasjon og E-læring ligger på www.mattilsynet.no/skjema
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