Produksjonstilskudd i
jordbruket
Informasjon til deg som søker om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid med søknadsfrist 20. januar 2017
GJØR DEG KJENT MED REGELVERKET
Søker du om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og
fritid, må du kjenne bestemmelsene i jordbruksavtalen og i forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

På vår nettside www.landbruksdirektoratet.no, under menypunktet
Produksjon og marked/Produksjonstilskudd/Aktuell søknadsomgang
finner du følgende:
• Lenke til elektronisk søknad
• Veiledningshefte
• Jordbruksavtale 2016–2017
• Aktuelle forskrifter
• Aktuelle rundskriv
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NYTT FRA JORDBRUKSOPPGJØRET
I veiledningsheftet om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
finner du en oppsummering av de endringer som fulgte av jordbruksavtalen for produksjonstilskuddordningene og for avløsertilskudd:
• Endringer i satser og intervaller.
• Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser (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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Kort om produksjonstilskudd og
tilskudd til avløsning ved ferie
og fritid ved søknadsomgangen i
januar 2017

•

•
•

•

•

Søknad om produksjonstilskudd og
tilskudd til avløsning ved ferie og fritid kan leveres fra og med 1. januar
2017 (registreringsdatoen)
Søknadsfristen er 20. januar 2017
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 matpotetproduksjon i Nord-Norge
Tilskudd til husdyr
Tilskudd til bevaringsverdige
husdyrraser
Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
Driftstilskudd til melkeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert
storfekjøttproduksjon
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TILSKUDD TIL BEVARINGSVERDIGE HUSDYRRASER
Den nasjonale tilskuddsordningen for bevaringsverdige storferaser er utvidet til også å omfatte sau, geit og hest av
bevaringsverdige raser. Du kan søke om tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser ved søknadsomgangen i januar. Vær
oppmerksom på at det er spesielle vilkår for å få tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser. Innen registreringsdato
1.1.2017 må dyrene være registrert i henholdsvis Kuregisteret (storfe), Sauekontrollen (sau) eller Ammegeitkontrollen
(geit). Bevaringsverdige hesteraser må innen registreringsdatoen 1.1.2017 være stambokført (rasegodkjent) og fått utstedt
hestepass. Tiltaket inngår ikke lenger i regionalt miljøprogram (RMP). Se veiledningsheftet kapittel 3.9. for nærmere
omtale av blant andre hvilke raser som gir grunnlag for tilskudd og hvilke registreringskrav som gjelder.
TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID
Ved søknaden med søknadsfrist 20. januar 2017 kan du blant annet søke om tilskudd for avløsning ved ferie og fritid. Tilskuddet gis for foretakets faktiske utgifter til avløsning i 2016. Du må kunne framlegge dokumentasjon på disse utgiftene
dersom kommunen ber om det. Grunnlaget for maksimalt avløsertilskudd i 2016 fastsettes på grunnlag av det antall
dyr foretaket disponerte 1. januar i 2016. For slakta griser og griser solgt som livdyr med levende vekt på minst 50 kg,
gjess, kalkuner, ender, kyllinger solgt som livdyr og slaktekyllinger, legges antall slaktede dyr og antall solgte livdyr i
løpet av 2015 til grunn.
Tilskudd for avløsning ved ferie og fritid som skjedde i løpet av 2016 utbetales i juni 2017.
SISTE GANG DU SØKER I GAMMELT SYSTEM, NYTT SYSTEM I MAI
Søknaden nå i januar er siste gang du søker i gammelt system og med de gamle fristene. Fra mai 2017 blir det nye søknadsfrister. Sett deg inn i de nye søknadsdatoene, og vær tidlig ute med å søke. Det er mulig å søke fra 1. mai. Les mer
om de nye endringene på våre nettsider.
ENDRINGER I TILSKUDD TIL AVLØSNING VED FERIE OG FRITID KNYTTET TIL NYTT SYSTEM I 2017
Grunnlaget for maksimalt avløsertilskudd for avløserutgifter i 2017 vil bli fastsatt ut ifra gjennomsnittet av antall dyr
foretaket disponerer på telledato 1. mai 2017 (søknaden må sendes inn senest 15. mai 2017) og 1. oktober 2017 (søknaden
må sendes inn senest 15. oktober 2017). For sau og ammegeit er det antall sauer født foregående år eller tidligere og
antall ammegeiter, som foretaket disponerer 1. mai, som legges til grunn. For a) slakta griser og griser solgt som livdyr
med levende vekt på minst 50 kg, b) gjess, kalkuner, ender, c) kyllinger og kalkuner solgt som livdyr og d) slaktekyllinger,
legges antall slakta dyr registrert i Leveransedatabasen hos Landbruksdirektoratet og antall solgte livdyr i løpet av året
til grunn.
Tilskudd for avløsning ved ferie og fritid som skjedde i løpet av 2017, har søknadsfrist 15. oktober 2017, og utbetales i
februar 2018.
BRUKERSKIFTE I MELKEPRODUKSJON
Dersom du planlegger brukerskifte før eller ved årsskiftet, 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 1. januar. Vær oppmerksom på at melkekvoten må være tilknyttet organisasjonsnummeret til foretaket som
søker om produksjonstilskudd.
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KJØP AV LANDBRUKSEIENDOM MED MELKEKVOTE
Dersom du har kjøpt landbrukseiendom/tilleggsjord med melkekvote og allerede eier en landbrukseiendom, er det viktig
at du søker Landbruksdirektoratet om flytting/sammenslåing av kvote.
Du finner nærmere informasjon om melkekvoteordningen på nettsidene våre under menypunktet Produksjon og marked/
Melk/Mjølkekvoter.
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.
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