Produksjonstilskudd i
jordbruket
Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd i
jordbruket med søknadsfrist 20. august 2015.
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 Landbruksdirektoratets nettside
www.landbruksdirektoratet.no, under menypunktet Produksjon og marked/ Produksjonstilskudd/ Aktuell søknadsomgang.
NYTT REGELVERK FOR PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD FRA 1.1.2015
Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
trådde i kraft 1.1.2015.

Du finner informasjon om de ulike endringene i regelverket i veiledningsheftet for produksjonstilskudd, som du finner på nettsiden vår.
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NYTT FRA JORDBRUKSOPPGJØRET
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:
• Endringer i satser og intervaller
• Tilskudd til lammeslakt blir lagt om fra et produksjonstilskudd til å
bli utbetalt ved slakteoppgjøret
• Husdyrtilskudd til unghest er avviklet
• Innmarksbeitetilskudd – ikke lenger et krav om permanent gjerde
mot utmark
• Ny tilskuddsordning for bevaringsverdige husdyrraser fra søknadsåret 2016

Kort om produksjonstilskudd ved
søknadsomgangen i august 2015

•
•
•

•

Søknad om produksjonstilskudd
kan leveres fra og med 31. juli 2015
(registreringsdatoen)
Søknadsfristen er 20. august 2015
Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver
vanlig jordbruksproduksjon kan
søke på.
Søknadsomgangen i august omfatter disse tilskuddsordningene:

-----------

Arealtilskudd
Kulturlandskapstilskudd
Tilskudd til dyr på beite (beitetilskudd)
Tilskudd til dyr på utmarksbeite
(utmarksbeitetilskudd)
Omleggingstilskudd til økologisk landbruk
Arealtilskudd til økologisk landbruk
Tilskudd til husdyr
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
Driftstilskudd til melkeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert
kjøttfeproduksjon

SÆRREGELVERKET FOR SAMDRIFTER ER AVVIKLET
1.1.2015 ble særreglene for samdrifter avviklet, både i kvoteforskriften,
produksjonstilskuddforskriften, jordbruksavtalen og annet relevant
regelverk. Dette ble bestemt i jordbruksoppgjøret 2014. Det betyr
blant annet at ved søknad om areal- og kulturlandskapstilskudd må en
del samdrifter og samdriftsmedlemmer søke på en annen måte enn
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tidligere. Tidligere kunne samdriftsdeltaker søke areal- og kulturlandskapstilskudd for det grovfôrarealet som ble disponert av samdriftsdeltakers foretak og som ble beitet av samdriftsforetakets dyr. Denne særregelen er nå fjernet. Det
betyr at nå må samdrifta selv disponere og søke om tilskudd for det arealet som blir beitet av samdriftas dyr. Dersom
samdriftsdeltaker selv søker om arealet, uten å samtidig disponere dyrene som beiter på arealet, vil det ikke bli gitt
tilskudd for arealet.
DIGITAL UTSENDELSE AV TILSKUDDSBREV OG INFORMASJONSMATERIELL
Digital kommunikasjon er nå hovedregelen for Landbruksdirektoratets kommunikasjon med foretak som søker produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Ved den sentrale utbetalingen av produksjonstilskudd er
hovedregelen at tilskuddsbrevet blir sendt digitalt til foretakets meldingsboks i Altinn, og ikke på papir. Alle foretak som
har oppgitt mobilnummer eller e-post i produksjonstilskuddsøknaden, vil kun få tilskuddsbrevet i meldingsboksen sin
i Altinn. Samtidig som tilskuddsbrevet blir tilgjengelig i Altinn, vil du få varsel på mobil/e-post. De foretakene som ikke
har oppgitt hverken mobilnummer eller e-postadresse vil få tilsendt tilskuddsbrevet på papir. Tilskuddsbrevet vil også
være tilgjengelig i elektronisk versjon i meldingsboksen i Altinn for de som mottar brevet per post. Informasjon om ny
søknadsomgang sendes også ut elektronisk.

Vi oppfordrer søkere som ikke har registrert mobilnummer eller e-postadresse i Altinn, om å gjøre dette.
LEVER SØKNAD OM KJØP OG LEIE AV MELKEKVOTE ELEKTRONISK
Du logger deg inn i søknadene via Altinn på www.landbruksdirektoratet.no på samme måte som når du leverer søknad
om produksjonstilskudd. Det er flere fordeler med å søke om kjøp og leie av melkekvote elektronisk:
• Du mottar kvittering på at søknaden er sendt.
• Frem til søknadsfristen går ut, kan du slette eller endre søknaden.
• Du kan kontrollere mange av søknadsopplysningene før levering.
• Færre papirsøknader og bedre datakvalitet effektiviserer forvaltningens arbeid.

Søknadsfristen for kjøp og leie av melkekvote er 1. oktober.
Informasjon om kjøp og leie av melkekvote finner du på vår nettside under menypunktet Produksjon og marked/
Mjølkekvoter. Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på e-post melkekvoter@landbruksdirektoratet.no.
PLANLEGGER DU BRUKERSKIFTE NÆR REGISTRERINGSDATO FOR SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD?
Dersom du driver med melkeproduksjon og planlegger brukerskifte rundt 31. juli, må du melde fra til ditt meieri i god
tid. Foretaket som søker om produksjonstilskudd skal være samme foretak som disponerer melkekvote på telledato for
søknadsomgangen.
ERSTATNING FOR KLIMABETINGET AVLINGSSVIKT- SØKNADSFRIST 31.OKTOBER
Hensikten med erstatningsordningen er å redusere det økonomiske tapet ditt, dersom du har hatt avlingssvikt. Årsaken
må være klimatiske forhold som du ikke kan sikre deg mot. For å få erstatning er det et absolutt krav at du gir melding til
kommunen. Melding skal gis umiddelbart ved skade, fordi det må være på et tidspunkt hvor det er mulig for forvaltningen/
kommunen å komme på befaring og kontrollere skade og skadeårsak.
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Vi oppfordrer til å søke erstatning elektronisk, via Altinn. Dette er mer effektivt fordi mange felt blir forhåndsutfylt.
Søknaden blir automatisk kontrollert før du leverer og gjør saksbehandlingen mye raskere. Ta kontakt med kommunen
dersom du trenger råd og hjelp. Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettside om erstatninger.
HAR DU SPØRSMÅL?
Les i veiledningsheftet om produksjonstilskudd som du finner på www.landbruksdirektoratet.no under menypunktet
Produksjon og marked, eller kontakt kommunen din.
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