Søknad om

Produksjonstilskudd
i jordbruket
Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016.
Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter.
Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Søknadsfrist 20.8.2016
Fra og med mai 2017 vil det være nye søknadsfrister og nytt elektronisk søknadsskjema ved søknad om produksjonstilskudd og tilskudd
til avløsning ved ferie og fritid. Søknad om produksjons- og avløsertilskudd med søknadsfrist 20. januar 2017, og utbetaling i juni 2017,
blir den siste søknaden i gammelt system. Deretter tas de nye fristene i bruk. Første telledato i det nye elektroniske søknadsskjemaet
er 1. mai 2017, med søknadsfrist 15. mai. Andre telledato er 1. oktober 2017, med søknadsfrist 15. oktober 2017. Tilskuddsutbetalingen
skjer i februar 2018.
Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside
www.landbruksdirektoratet.no.

1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret)
Etternavn til innehaver av enkeltpersonsforetak

For- og mellomnavn til innehaver av enkeltpersonforetak

Foretakets organisasjonsnummer

Foretakets kontonummer

Telefon

Mobiltelefon

Gårdsnr.

Bruksnr.

Festenr.

E-post

Foretakets driftssenter
Kommunenr.

2. Areal - eiendommer - registreringsdato 31.7.2016
Før opp alt jordbruksareal som foretaket disponerer. Husk å føre opp areal ute av drift. Husk å føre opp sone (1-7) for hver eiendom.
Se mer om soner i veiledningsheftet.
Hovednummer
Kommunenr.

1
2
3
4
5
6
7

versjon 1.0.2016 - 04.07.2016

8
9
10

Gårdsnr.

Bruksnr.

Sone
Festenr.

Areal i dekar
Fulldyrket

Overflatedyrket

Innmarksbeite

Areal ute av drift

Areal totalt

Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Navn på landbrukseiendommens eier
Sum areal foretaket disponerer (denne summen skal være inkl. ev. tilleggsskjema*)

* Trenger du å føre opp flere landbrukseiendommer enn det er plass til i dette skjemaet, kan du søke elektronisk, eller skrive ut flere eksemplarer av LDIR-051 fra
www.landbruksdirektoratet.no.
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3. Areal - vekster
Før opp alt jordbruksareal foretaket disponerer pr. 31.07.2016, inkl. karens- og økologisk areal. Foretak som disponerer areal i flere soner må
fordele arealet på de ulike sonene.
Oppgi sone i ruten(e) til høyre, bruk tall 1-7, se sonetabell i veiledningsheftet

Grovfôr

Antall hele dekar

210

Fulldyrket eng, til slått og beite

211

Overflatedyrket eng, til slått og beite

212

Innmarksbeite

213

Andre grovfôrvekster (inkl. umodent korn, erter m.m.) til fôr

Antall hele dekar

Korn og annet frø til modning
240

Vårhvete

247

Høsthvete

238

Rug og rughvete

242

Bygg

243

Havre

237

Oljevekster (raps, ryps og oljelin)

245

Erter og bønner til konservesindustri o.l. (høstet før modning)

235

Engfrø og annen såfrøproduksjon

236

Erter, bønner og andre belgvekster til modning

239

Korn til krossing

Frukt, bær, planteskoleareal og blomster
272

Epler

273

Pærer

274

Plommer

271

Moreller og kirsebær

280

Jordbær

282

Andre bærarter

283

Andre fruktarter

285

Planteskoleareal og blomsterdyrking på friland

Grønnsaker og poteter
264

Grønnsaker på friland, inkl. matkålrot og urter

230

Poteter

Annet areal i drift
223

Grønngjødsling

290

Brakka areal

294

Areal i drift, men ikke berettiget produksjonstilskudd

versjon 1.0.2016 - 04.07.2016

Jordbruksareal ute av drift
292

Fulldyrket og/eller overflatedyrket, ute av drift

293

Innmarksbeite, ute av drift

Veksthus og drivbenker - oppgi arealet i kvadratmeter
251

Veksthus og drivbenker, oppvarmet pr. 1.3.2016

250

Andre veksthus og drivbenker pr. 31.7.2016
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4. Beiting og grovfôrsalg
Dyr på beite i minst 12 eller 16 uker i 2016

Før opp antall dyr som vil gå minst 12 uker (sone 5-7) eller 16 uker (sone 1-4) på beite (utmarksbeite,
innmarksbeite, beite på overflatedyrket eller fulldyrket jord)

411

Melkekyr og ammekyr

422

Øvrige storfe

487

Sauer, 1 år og eldre

488

Lam under 1 år

445

Geiter, voksne og kje

455

Hester, alle

480

Lama

481

Alpakka

486

Hjort

Antall dyr

Dyr på utmarksbeite i minst 5 uker i 2016
410

Melkekyr og ammekyr

420

Øvrige storfe

431

Sauer, 1 år og eldre

432

Lam under 1 år

440

Geiter, voksne og kje

450

Hester, bare dyr ført i kode 115 og 116 kan føres her

Salg av fôr

Salg av høy, surfôr og høyensilasje i perioden 1.7. foregående år til og med 30. juni inneværende år. Salget må kunne dokumenteres.

521

Høy

522

Surfôr

523

Høyensilasje

Antall kg

5. Dyretelling
Før opp alle dyr foretaket disponerer og som oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon, inkl. dyr det blir søkt tilskudd til økologisk husdyrproduksjon for.

Hester - pr. 31.7.2016

Antall dyr

115

Hester, under 3 år

116

Hester, 3 år og eldre

193

Hester i pensjon i beitesesongen, skriftlig avtale vedlegges søknaden (se veiledningsheftet)

Storfe – pr. 31.7.2016
120

Melkekyr, som har kalvet i løpet av de siste 15 måneder (18 måneder for kyr av bevaringsverdig rase)

121

Ammekyr, som har kalvet i løpet av de siste 15 måneder (18 måneder for kyr av bevaringsverdig rase)

118
119

Herav kyr av minst 50% kjøttferase (se veiledningsheftet)
Øvrige storfe

Sauer – pr. 1.6.2016 (ev. ved beiteslipp) / melkesau pr. 31.7.2016
versjon 1.0.2016 - 04.07.2016

Hvert dyr skal føres opp bare i én av kodene

145

Søyer, 1 år og eldre

146

Værer, 1 år og eldre

136

Lam, under 1 år

139

Melkesau, 1 år og eldre
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5. Dyretelling (fortsetter fra side 3)
Geiter – pr. 31.7.2016
140

Melkegeiter

142

Ammegeiter

144

Bukker og ungdyr, medregnet kje

Antall dyr

Griser – pr. 31.7.2016
155

Avlspurker som har fått minst ett kull

156

Råner som er satt inn i avl

158

Ungpurker bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15 uker

159

Ungråner bestemt for avl, levendevekt minst 50 kg eller eldre enn 15 uker

154

Smågriser, levendevekt under 20 kg eller alder inntil 8 uker

157

Slaktegriser, levendevekt minst 20 kg. Griser påsatt til avlsdyr, levendevekt 20-50 kg.

Fjørfe – pr. 31.7.2016
160

Verpehøns, 20 uker og eldre

168

Avlsdyr av ender, kalkuner og gjess

175

Livkyllinger, påsatt til verpehøns

176

Slaktekyllinger

174

Ender, kalkuner og gjess for slakt

(Se veiledningsheftet dersom det er opphold mellom innsett på registreringsdato)

Andre husdyr – pr. 31.7.2016
178

Hjort, 1 år og eldre

179

Hjort under 1 år

180

Kaniner, hunndyr som har hatt minst ett kull

183

Struts

192

Esel

194

Bikuber i produksjon

196

Lama

197

Alpakka

Antall dyr / bikuber

6. Økologisk landbruk
Alle areal i karens og økologiske areal skal være inspisert og godkjent av Debio før utbetaling av tilskudd.
Antall dekar i karens
eller økologisk

versjon 1.0.2016 - 04.07.2016

Areal – pr. 31.7.2016
850

Karensareal 1. år, alt areal unntatt innmarksbeite

855

Korn til modning og krossing, økologisk areal samt 2. års karens

861

Poteter, økologisk areal samt 2. års karens

863

Frukt og bær, økologisk areal samt 2. og 3. års karens

864

Grønnsaker, økologisk areal samt 2. års karens

870

Annet areal (grovfôr), økologisk areal samt 2. års karens

871

Innmarksbeite, kun økologisk areal

852

Grønngjødsling, 2. års karens

875

Grønngjødsling, økologisk areal
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6. Økologisk landbruk (fortsetter fra side 4)
Økologisk produksjon skal være inspisert og godkjent av Debio før utbetaling av tilskudd
Antall dyr i karens eller
økologiske

Husdyr – pr. 31.7.2016
801

Melkekyr

802

Ammekyr

803

Øvrige storfe

830

Avlsgriser

832

Slaktegriser, levendevekt minst 20 kg. Griser påsatt til avlsdyr, levendevekt 20-50 kg.

810

Melkegeiter

841

Verpehøns, 20 uker og eldre

(se veiledningheftet dersom det er opphold mellom innsett på registreringsdato 31.7.2016)

7. Egenerklæring
Gjødslingsplan og journal over plantevernmidler
Har foretaket ditt gjødslingsplan, jf. forskrift om gjødslingsplanlegging?

Ja

Nei

Ja

Nei

Har foretaket ditt journal over plantevernmidler, jf. forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 11 tredje ledd?

Ja

Nei

→ Dersom nei, har foretaket ditt brukt plantevernmidler?

Ja

Nei

Ja

Nei

→ Dersom nei, er foretaket ditt unntatt krav om gjødslingsplan?

Driftsfellesskap
Er foretaket ditt i driftsfellesskap med andre foretak som driver samme produksjon?
Se informasjon om regler og konsekvenser av dette i veiledningsheftet.
Dersom ja, oppgi navn og organisasjonsnummer på foretak som er med i driftsfellesskapet.
Navn

Organisasjonsnummer

Vedlegg til søknad sendt per post
Antall nummererte vedlegg:

Kommentar:

Målform Kryss av for i hvilken målform du vil ha tilskuddsbrevet, informasjonsbrev

Bokmål

Tidsbruk ved utfylling av søknadsskjema (opplysningene benyttes av Oppgaveregisteret)

Nynorsk
Minutt

Hvor mange minutter brukte du på å finne fram nødvendig informasjon?
Hvor mange minutter brukte du på å fylle ut søknaden?
Underskrift
Jeg forsikrer at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med reglene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, herunder at tilskuddet kan bli avkortet ved feilopplysninger, samt bestemmelsene fastsatt i jordbruksavtalen 2016-2017.
Jeg er kjent med at dersom det gis uriktige opplysninger i søknadsskjemaet, kan dette medføre straffeansvar etter straffeloven kapittel 30.

versjon 1.0.2016 - 04.07.2016

Sted og dato

Underskrift

Andre offentlige organ kan benytte opplysningene du har gitt i denne søknaden, dersom de har hjemmel til å innhente samme opplysninger. Dette for å redusere
foretakenes oppgavebyrde, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Etter offentleglova kan enhver kreve innsyn i opplysninger oppgitt i søknaden.

8. For kommunen - periode 161710
Mottatt dato (ddmmåååå)

Kommunens stempel

- 2016
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INFORMASJON FRA HUSDYRREGISTERET
Unngå forbud mot å slakte dyr - Oppdater husdyrregisteret innen fristen
Som husdyreier er det ditt ansvar å oppdatere Husdyrregisteret (HR) innenfor de fristene som gjelder, slik at registeret alltid er oppdatert. Dette er
avgjørende for å takle utbrudd av smittsomme dyresykdommer. Dersom dyrene dine ikke er riktig registrert kan Mattilsynet legge ned forbud mot å flytte
dyr til og fra dyreholdet. Konsekvensen blir at du ikke får sende dyr til slakt.

Slik oppdaterer du Husdyrregisteret:
Er du medlem i en av Husdyrkontrollene, skal du rapportere til Husdyrregisteret via den Husdyrkontrollen som du er medlem av.
Er du ikke medlem i Husdyrkontrollen skal du rapportere via Altinn og Mattilsynets skjematjeneste. Informasjon og brukerveiledning for Mattilsynets
skjematjenester ligger på www.mattilsynet.no/skjema.
Du kan også rapportere ved å sende papirskjema til Mattilsynet lokalt. Dette skjemaet finner du her: www.mattilsynet.no/skjema

Har du småfe merk deg følgende:
For deg som søker produksjonstilskudd kommer antall dyr pr 1.1. hvert år inn i småferegisteret. For deg som ikke søker produksjonstilskudd må du selv
legge inn antall småfe pr.1.1.hvert år til småferegisteret www.mattilsynet.no/skjema

Har du storfe må du merke deg følgende:
Du skal rapportere til Husdyrregisteret innen 7 dager når nyfødte dyr merkes, dyr flyttes ut eller inn av dyreholdet og dyr dør.

versjon 1.0.2016 - 04.07.2016

Har du spørsmål? Kontakt Mattilsynet på tlf 22400000.

LDIR-051 B

Landbruksdirektoratet - Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket
side 6 av 6

