Produksjonstilskudd i
jordbruket og tilskudd
til avløsning ved ferie og
fritid
Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid med søknadsfrist 20. januar 2016.
GJØR DEG KJENT MED REGELVERKET
Søker du om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og
fritid, må du kjenne de juridiske bestemmelsene i de relevante forskriftene og i jordbruksavtalen.

På vår nettside www.landbruksdirektoratet.no, under menypunktet
Produksjon og marked/Produksjonstilskudd/Aktuell søknadsomgang
finner du følgende informasjon:
• Lenke til elektronisk søknad
• Revidert utgave av veiledningsheftet
• Jordbruksavtale 2015–2016
• Aktuelle forskrifter
• Aktuelle rundskriv
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NYTT FRA JORDBRUKSOPPGJØRET
I veiledningsheftet om produksjonstilskudd finner du en oppsummering
av de endringer som fulgte av Jordbruksavtale 2015–2016 for produksjonstilskuddsordningene og for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid:
• Endringer i satser
• Tilskudd til lammeslakt blir lagt om fra å være et produksjonstilskudd til å utbetales ved slakteoppgjøret
• Husdyrtilskudd til unghest er avviklet
Veiledningsheftet finner du på www.landbruksdirektoratet.no
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID
Ved søknadsomgangen i januar kan du søke om tilskudd til avløsning
ved ferie og fritid. Tilskuddet kan ikke overstige det du har hatt i faktiske
utgifter til avløsning. I søknaden skal du altså oppgi de faktiske utgiftene
www.landbruksdirektoratet.no

Kort om produksjonstilskudd og
tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid ved søknadsomgangen i
januar 2016

•
•
•

•

•

Søknad om produksjonstilskudd kan
leveres fra og med 1. januar 2016
(registreringsdatoen)
Søknadsfristen er 20. januar 2016
Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver
vanlig jordbruksproduksjon kan
søke på.
Tilskudd til avløsning ved ferie og
fritid er en refusjonsordning der
foretak med husdyrproduksjon kan
få refundert utgifter de har hatt til
avløsning.
Søknadsomgangen i januar omfatter disse tilskuddsordningene:

----------

Tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid
Distriktstilskudd til frukt, bær og
veksthusgrønnsaker
Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge
Tilskudd til husdyr
Tilskudd til lammeslakt og
kjeslakt
Tilskudd til bevaringsverdige
storferaser
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
Driftstilskudd til melkeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert
storfekjøttproduksjon
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foretaket har hatt til avløsertjenester i 2015, og du må kunne framlegge dokumentasjon på disse utgiftene dersom kommunen ber om det. Du finner mer informasjon om denne ordningen og hvilke tjenester du kan få refundert utgifter for i
veiledningsheftet og i rundskriv 2015-41.
TREKK VED SENT LEVERT SØKNAD ELLER ENDRINGER I SØKNAD
Søknadsfristen er 20. januar 2016. Hvis et foretak sender inn en søknad etter denne fristen, får foretaket et trekk i tilskuddet på 1 000 kr per dag etter denne fristen, fram til 20. februar. Etter 20. februar kan du ikke sende inn søknad uten
å ha dispensasjon fra søknadsfristen.

Foretak vil også få trekk hvis de i perioden 20. januar – 20. februar ønsker å oppjustere tall på dyr eller mengde frukt/
bær/grønnsaker i en allerede innsendt søknad. Det samme gjelder hvis foretak oppdager at de har uteglemt noen søknadsopplysninger. Slike endringer vil regnes som at man sender inn en ny søknad. Vær derfor nøye med at opplysningene
du sender inn er korrekte, slik at du ikke må gjøre endringer etter søknadsfristen.
Etter 20. februar kan forhold som søker har uteglemt bare tas hensyn til dersom søker har fått innvilget dispensasjon
fra søknadsfristen.
BRUKERSKIFTE I MELKEPRODUKSJONEN
Er du involvert i et brukerskifte som skal skje før eller ved årsskiftet på gårdsbruk med melkeproduksjon? Da er det
viktig at du og ny bruker melder fra til meieriet i god tid før datoen brukerskiftet skal skje. Dersom brukerskiftet ikke blir
meldt inn i god tid før årsskiftet, og det nye foretaket søker om tilskudd til melkekyr, kan søknaden bli feilmeldt i den
maskinelle kontrollen av søknadene. Er søknaden feilmeldt etter siste maskinelle kontroll, vil det nye foretaket ikke få
utbetalt tilskuddet ved sentral utbetaling i juni. Du finner nærmere informasjon på www.landbruksdirektoratet.no under
menypunktet Produksjon og marked/Melk/Mjølkekvoter.
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HAR DU SPØRSMÅL?
Les i veiledningsheftet om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid som du finner på
www.landbruksdirektoratet.no, eller kontakt kommunen din. Du finner også en oversikt over ofte stilte spørsmål på våre
nettsider under Produksjon og marked/Produksjonstilskudd/Ofte stilte spørsmål.

www.landbruksdirektoratet.no
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