Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd i jordbruket med
søknadsfrist 20. august 2014

Gjør deg kjent med regelverket
Søker du om produksjonstilskudd, må du kjenne de juridiske bestemmelsene i de relevante forskriftene og i
jordbruksavtalen. Du finner de aktuelle dokumentene på Statens landbruksforvaltning (SLF) sin nettside
www.slf.dep.no, under menyen Produksjon og marked/ Produksjonstilskudd/ Aktuell søknadsomgang.

Nytt fra jordbruksoppgjøret
Jordbruksavtalen 2014 – 2015 finner du på Landbruks- og matdepartementets nettside www.lmd.dep.no. I
veiledningsheftet om produksjonstilskudd finner du en oppsummering av de endringer som fulgte av
jordbruksavtalen for produksjonstilskuddordningene og for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.
Veiledningsheftet finner du på www.slf.dep.no under menyen Produksjon og marked.

Elektronisk utsendelse av tilskuddsbrev
Når den sentrale utbetalingen av produksjonstilskudd skjer i februar 2015, vil hovedregelen være at
tilskuddsbrevet blir sendt ut elektronisk, og ikke på papir. Alle foretak som står registrert med e-post og/ eller
mobilnummer i Altinns kontaktregister for næringsdrivende, vil kun få tilskuddsbrevet på nett. De foretakene
som ikke står registrert med mobilnummer/ e-postadresse vil foreløpig få tilsendt tilskuddsbrevet på papir.
Tilskuddsbrevet vil også være tilgjengelig i elektronisk versjon for de som mottar det på papir. De som kun
mottar tilskuddsbrevet i elektronisk form, vil få varsel på mobil/ e-post når tilskuddsbrevet har blitt tilgjengelig.

Du kan bruke BankID til innlogging
Du må bruke enten BankID, MinID eller Buypass for å logge deg inn i søknaden din via Altinn på
www.slf.dep.no. Du kan ikke lenger bruke engangskode fra Altinn-brev. Du kan lese mer om de ulike
innloggingsmetodene her: www.difi.no/elektronisk-id
Regionalt miljøtilskudd – elektronisk søknad forhåndsutfylt med karttegningene fra i fjor
Søkte du om RMP-tilskudd i fjor, elektronisk eller på papir, vil det du tegnet i kart komme opp i det elektroniske
søknadsskjemaet for 2014. Du kan da velge å bruke de samme karttegningene som i fjor, endre på dem, eller
tegne på nytt. Lenke til søknadsskjemaet finner du på www.slf.dep.no.
Følg med på Fylkesmannen sin nettside, der kommer det informasjon om tiltakene du kan søke på i 2014.
Hjelp til hvordan du fyller ut søknadsskjema og tegner i kart finner du på SLFs nettside, eller du kan ta kontakt
med kommunen din.
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Lever søknad om kjøp og leie av melkekvote elektronisk
Du logger deg inn i søknadene om kjøp og leie av melkekvote via Altinn på www.slf.dep.no på samme måte
som når du leverer søknad om produksjonstilskudd. Det er flere fordeler med å søke elektronisk, blant annet
kan du kontrollere søknadsopplysningene før levering og du mottar kvittering på at søknaden er mottatt. Når
du søker elektronisk om kjøp og leie av melkevote kan du dessuten endre eller slette søknaden fram til
søknadsfristen går ut.
Send gjerne søknad om kvotekjøp og kvoteleie samtidig med at du søker om produksjonstilskudd.
Søknadsfristene er 1. oktober for kvotekjøp og 1. august for kvoteleie.
Informasjon om kjøp og leie av melkekvote finner du på www.slf.dep.no under menyen Produksjon og
marked/ Mjølkekvoter.

Har du spørsmål?
Les i veiledningsheftet om produksjonstilskudd som du finner på www.slf.dep.no under menyen Produksjon og
marked, eller kontakt kommunen din.

Informasjon om aktuell søknadsomgang finner du på SLFs nettside www.slf.dep.no. Her finner du blant annet:
Veiledningshefte for søknad om produksjonstilskudd i jordbruket, aktuelle forskrifter og rundskriv, veiledningsfilmer, samt
brukerhjelp til elektronisk søknad.

