Søk om produksjonstilskudd
i jordbruket og tilskudd til
avløsning ved ferie og fritid
innen 15. oktober 2017
Fra og med 1. oktober kan du levere del 2 av søknaden om produksjonstilskudd i jordbruket og
tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknadsfristen er 15. oktober. Tilskuddet utbetales i
februar 2018.

Kort om det nye søknadssystemet for produksjonstilskudd
og tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid

•

Søknaden om tilskudd består av to
deler:

--Del 1 har søknadsfrist 15. mai
(telledato 1. mai).

--Del 2 har søknadsfrist 15. oktober
(telledato 1. oktober).

•

HVEM KAN SØKE?

I tillegg er det en etterregistreringsfrist 10. januar, for utgifter/opplysninger du får etter 15. oktober og
fram til 31. desember. Etterregistreringsfristen gjelder for

Både foretak som driver med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon kan søke om tilskudd i oktober.

--avløserutgifter
--dyr som er sanket fra utmarks-

HVA KAN JEG REGISTRERE OG SØKE OM TILSKUDD FOR I OKTOBER?
Du kan søke om

beite

• tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2017

--frukt, bær og veksthusgrønnsaker

• tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)

(inkl. salat på friland) samt poteter
dyrket i Nord-Norge.

• tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
• tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
• distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på
friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
• areal- og kulturlandskapstilskudd
• tilskudd for dyr på beite
• tilskudd for dyr på utmarksbeite
• driftstilskudd til melkeproduksjon

--kylling og kalkun solgt som livdyr
•

Tilskuddet for søknadsåret 2017
utbetales i februar 2018.

Du finner mer informasjon om det nye
søknadssystemet på
www.landbruksdirektoratet.no

• driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
Du kan registrere dyr som gir grunnlag for
infobrev_pt_okt2017_BM_1.0

• tilskudd for avløsning ved ferie og fritid for 2017
• tilskudd for grovfôrareal

www.landbruksdirektoratet.no
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HVOR FINNER JEG SØKNADSSKJEMAET?

Søknadsskjemaet finner du på www.landbruksdirektoratet.no. Du kan tidligst søke 1. oktober.
VÆR TIDLIG UTE MED Å SØKE

Landbruksdirektoratet har utviklet et nytt elektronisk søknadsskjema, som ble brukt for første gang ved del 1 av søknaden
i mai (kun husdyrprodusenter søkte da). Det nye søknadsskjemaet ser annerledes ut enn det gamle skjemaet, og det har
noen nye funksjoner. Flere av opplysningene du oppgir i søknadsskjemaet vil bli kontrollert av systemet før du sender
inn søknaden. Kontrollene reduserer risikoen for at du fører opp feil opplysninger i søknaden.
Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. Dersom du trenger veiledning, ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune i god tid før søknadsfristen.
SØKNADEN MÅ LEVERES ELEKTRONISK

Det er ikke lenger mulig å levere søknad på papirskjema. For å søke elektronisk, må du ha tilgang til å logge deg inn via
Altinn. Du kan logge deg inn ved å bruke minID, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil. Har du problemer
med innloggingen, ta kontakt med Altinns brukerstøtte på tlf 75006000.
Når du sender inn elektronisk søknad om produksjonstilskudd, må du oppgi enten en e-postadresse eller et mobiltelefonnummer. Dette er for at vi skal kunne varsle deg om at du har mottatt vedtak om tilskudd eller informasjon om nye
søknadsomganger i din Altinn-innboks.
SØKNADSFRISTEN ER 15. OKTOBER

Søknadsfristen for del 2 av søknaden er 15. oktober. Fordi dette er første året med ny søknadsfrist, så vil det være mulig
å levere søknad fram til og med 29. oktober. Merk at dette kun gjelder i 2017. Hvis du ikke har levert søknaden i løpet av
29. oktober, får du ikke levert søknaden. Du kan fortsatt søke om dispensasjon fra søknadsfristen, men dispensasjon gis
kun i særlige tilfeller.
Fra og med 2018 har du ikke mulighet til å levere inn søknad etter at søknadsfristen har gått ut.
DU KAN ENDRE OPPLYSNINGENE I EN INNSENDT SØKNAD I 14 DAGER ETTER AT SØKNADSFRISTEN HAR GÅTT UT

Dersom du har levert søknaden innen fristen, har du mulighet til å endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at
søknadsfristen har gått ut, uten å få trekk. For del 2 av søknaden i 2017 er søknadsfristen 15. oktober, og du kan derfor
endre søknadsopplysningene fram til og med 29. oktober.
GJØR DEG KJENT MED REGELVERKET

Søker du om produksjonstilskudd, må du kjenne bestemmelsene i jordbruksavtalen og i forskrift om produksjonstilskudd
og avløsertilskudd i jordbruket. Flere informasjonskilder kan være nyttige for deg som søker:
• Veileder for utfylling av søknad om produksjonstilskudd gir deg informasjon om hvilke vilkår du må oppfylle for å
være berettiget tilskudd, og veiledning til hvordan du skal fylle ut søknaden.
• Jordbruksavtalen og forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket inneholder reglene som gjelder
for tilskuddsordningene.
• Rundskriv 2017/27 gir deg informasjon om hvordan bestemmelsene i forskriften skal forstås.
NYTT FRA JORDBRUKSOPPGJØRET

I veileder for utfylling av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd finner du en oppsummering av endringene
fra jordbruksoppgjøret 2017 for produksjonstilskuddsordningene og for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
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SØKNADSFRISTER I 2018

I 2018 vil del 1 av søknaden åpne 1. mars, med telledato 1. mars og søknadsfrist 15. mars. Søknaden må være levert
innen 15. mars, men innsendte søknader kan endres til og med 29. mars. Det er bare foretak med husdyrproduksjon som
kan søke om tilskudd i mars.
Del 2 av søknaden vil på samme måte som i 2017 åpne for registrering 1. oktober, med telledato 1. oktober og søknadsfrist
15. oktober. Søknaden må sendes inn innen 15. oktober, men innsendte søknader kan endres til og med 29. oktober. Både
foretak som driver med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon kan søke om tilskudd i oktober.
www.landbruksdirektoratet.no

2

BRUKERSKIFTE I MELKEPRODUKSJON

Dersom du planlegger brukerskifte rundt telledato 1. oktober, må du og ny bruker melde fra til meieriet i god tid før brukerskiftet skal skje. For å få produksjonstilskudd for melkekyr kreves det at foretaket disponerer melkekvote på telledato
1. oktober. Vær oppmerksom på at melkekvoten må være tilknyttet organisasjonsnummeret til foretaket som søker om
produksjonstilskudd.
HAR DU SPØRSMÅL OM PRODUKSJONSTILSKUDD ELLER TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID?

Les om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i veileder for utfylling av søknad om produksjonstilskudd, eller kontakt kommunen din. Mer informasjon om det nye søknadssystemet for produksjonstilskudd finner du
på Landbruksdirektoratets nettside om nytt søknadssystem 2017. Du finner også en oversikt over ofte stilte spørsmål på
Landbruksdirektoratets nettside under Produksjon og marked/Produksjonstilskudd/Ofte stilte spørsmål.
ERSTATNING VED KLIMABETINGET SVIKT I PLANTE- OG HONNINGPRODUKSJON – SØRG FOR Å DOKUMENTERE
KLIMASKADEN

Har du blitt utsatt for avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold, kan du ha rett til erstatning.
Erstatning forutsetter at klimatisk skade som årsak til avlingssvikten er godt dokumentert (bekreftelse av klimaskade
fra kommunen eller et profesjonelt fagmiljø, skadeomfang i hele områder, bilder, meteorologiske data m.m.). Meld fra til
kommunen så raskt som mulig for å gi kommunen mulighet til å kontrollere årsaken til skaden. I de tilfellene kommunen
ikke har vært på feltkontroll, er god dokumentasjon avgjørende for retten til erstatning. Dokumentasjonskravet gjelder
også ved svikt i honningproduksjon.
Søknadsfristen for erstatning ved svikt i plante- og honningproduksjon er 31. oktober.
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Du kan lese mer om erstatningsordningen på Landbruksdirektoratets nettside. Du søker om erstatning ved å velge «Søk
erstatning» under «Elektroniske tjenester» på nettsiden. Det er innlogging via Altinn, akkurat som ved søknad om produksjonstilskudd.
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