Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd og tilskudd til
avløsning ved søknadsomgangen januar 2013
Søknadsfristen 20. januar
20. januar 2013 er en søndag. Du kan derfor levere søknaden din påfølgende første virkedag,
mandag 21. januar 2013, uten å få trekk i tilskuddet på grunn av for sent levert søknad.
Ny innloggingsløsning: BankID
Nå er det også mulig for deg å logge inn i Altinn ved å bruke BankID. BankID er en av flere
innloggingsløsninger du kan velge blant.
Lever søknaden din elektronisk
Du vil oppleve en rekke fordeler med å levere søknaden din via internett:
 Den største fordelen med elektronisk søknad er at søknadsdataene blir mer korrekte.
Dette fordi mange av opplysningene kontrolleres før levering.
 En søknad uten feil reduserer risikoen for avkortning og
øker muligheten for å motta tilskuddet ved
Mine kjære bondekolleger:
hovedutbetalingen.
Lever søknaden din
 Flere elektroniske søknader effektiviserer
elektronisk – det e både
miljøvennlig, trygt, effektivt
forvaltningens arbeid.
og enkelt!

Veiledningsfilm for elektronisk søknad
SLF har i høst fått utarbeidet to filmer som kan hjelpe deg når
du skal levere søknaden din på internett:
 Den ene filmen veileder deg steg-for-steg i hvordan du
logger deg inn og leverer søknaden din på nett.
 I den andre filmen får du presentert fordelene med å
levere søknaden din elektronisk av den engasjerte
sauebonden Odin Jensenius fra Namdalens rike.
Filmene finner du på SLFs nettsider www.slf.dep.no.
Du får ikke lenger tilsendt søknadsskjema på papir
Fra og med denne søknadsomgangen får du ikke lenger tilsendt
en papirsøknad i posten. De forhåndsutfylte opplysningene står i
den elektroniske søknaden din, og du får fortsatt informasjonsmateriell i posten.

All informasjon om den nye søknadsomgangen er som tidligere tilgjengelig på SLFs
nettsider www.slf.dep.no. Her finner du blant annet: Veiledningshefte for søknad om
produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, aktuelle
forskrifter og rundskriv, veiledningsfilmer, samt brukerhjelp til elektronisk søknad.

