Produksjonstilskudd i
jordbruket

Kort om produksjonstilskudd ved
søknadsomgangen i august 2016

Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd i jordbruket med søknadsfrist 20. august
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.
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På vår nettside www.landbruksdirektoratet.no, under menypunktet
Produksjon og marked/Produksjonstilskudd/Aktuell søknadsomgang
finner du følgende:
• Lenke til elektronisk søknadsskjema
• Veiledningshefte til søknad om produksjonstilskudd
• Jordbruksavtale 2016–2017
• Aktuelle forskrifter
• Aktuelle rundskriv
NYTT FRA JORDBRUKSOPPGJØRET
I veiledningsheftet om produksjonstilskudd og avløsertilskudd finner du en
oppsummering av de endringer som fulgte av Jordbruksavtale 2016–2017
for produksjonstilskuddsordningene og for tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid:
• Endringer i satser og intervaller
• Tilskudd til bevaringsverdige husddyrraser (storfe, sau, geit og hest)
er nå en nasjonal ordning som en del av produksjonstilskuddsordningen
• Kyr av bevaringsverdig rase: Kyrne må ha kalvet i løpet av de siste
18 månedene for å oppfylle kravene for husdyrtilskudd, driftstilskudd og tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
• Foretak med rugeeggproduksjon som på registreringsdato har opphold mellom to innsett, kan oppgi antall høner som foretaket disponerte ved forrige registreringsdato
• Storferasen Wagyu er tatt inn i listen over storferaser som regnes
som kjøttferaser i produksjonstilskuddssammenheng
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Søknad om produksjonstilskudd
kan leveres fra og med 31. juli 2016
(registreringsdatoen)
Søknadsfristen er 20. august 2016
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
Tilskudd til dyr på utmarksbeite
Arealtilskudd til økologisk landbruk
Tilskudd til husdyr
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
Driftstilskudd til melkeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert
kjøttfeproduksjon

1

TREKK VED SENT LEVERT SØKNAD ELLER ENDRINGER I SØKNAD
Søknadsfristen er 20. august 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. september. Etter 20. september kan du ikke sende inn søknad
uten å ha dispensasjon fra søknadsfristen.
Foretak vil som hovedregel få trekk hvis de i perioden 20. august – 20. september ønsker å oppjustere tall på dyr eller
dekar areal i en allerede innsendt søknad. Det samme gjelder hvis foretak oppdager at de har uteglemt noen søknadsopplysninger. Slike endringer vil kunne 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. september kan forhold som søker har uteglemt bare tas hensyn til dersom søker har fått innvilget dispensasjon
fra søknadsfristen.
BRUKERSKIFTE I MELKEPRODUKSJON
Dersom du planlegger brukerskifte rundt registreringsdato 31. juli, 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
registreringsdato 31. juli. Vær oppmerksom på at melkekvoten må være tilknyttet organisasjonsnummeret til foretaket
som søker om produksjonstilskudd.
MELD TIDLIG IFRA TIL KOMMUNEN OM DU BLIR UTSATT FOR KLIMABETINGET AVLINGSSVIKT
Du må melde fra til kommunen så raskt du forstår at du kan få eller har fått en svikt i produksjonen på grunn av klimatiske
forhold. Hensikten med meldingen er å gi kommunen mulighet til å kontrollere avling på rot for å vurdere skadeårsaken.
Kravet om å melde ifra gjelder uavhengig av søknadsfristen for erstatning ved svikt i plante- og honningproduksjon, som
er 31. oktober. Du må overholde meldeplikten og søknadsfristen for å få behandlet søknaden din.
Du kan lese mer om erstatningsordningen på våre nettsider. Du søker om erstatning ved å velge «søk erstatning» under
Elektroniske tjenester på nettsidene våre. Det er innlogging via Altinn, akkurat som ved søknad om produksjonstilskudd.
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HAR DU SPØRSMÅL?
Les i veiledningsheftet om produksjonstilskudd 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.
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