Søkere av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
Vår dato:

07.09.2016

Informasjon om nye søknadsfrister og nytt søknadsskjema for søknad om
produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
I jordbruksoppgjørene i 2014 og 2015 ble partene enige om at man skulle gjøre endringer i
måten jordbruksforetakene søker om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid på. For det første ble det bestemt at Landbruksdirektoratet skulle lage et nytt
elektronisk søknadsskjema. For det andre ble det bestemt at man skulle endre
søknadsfristene og telledatoene for produksjons- og avløsertilskudd. Endringene trer i
kraft i mai 2017.
Nye søknadsfrister og telledatoer
Fra mai 2017 vil det nye produksjonstilskuddssystemet tre i kraft. I det nye
produksjonstilskuddssystemet er det to søknadsfrister og to telledatoer per år.
Søknadsfristene er 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1.
oktober), med unntak av i 2017. I 2017 vil første søknadsfrist bli 15.mai, med telledato 1.
mai.Andre søknadsfrist blir 15. oktober, med telledato 1. oktober. Det er bare én
utbetaling i året, og tilskuddene blir utbetalt i februar året etter at du har søkt.
Du søker om tilskudd for produksjonen du har hatt i løpet av søknadsåret. Dette
innebærer for eksempel at utgifter du har hatt til avløsning til ferie og fritid i 2017 blir
refundert allerede i februar 2018. På samme måte kommer utbetalingen for
distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og matpotet i Nord-Norge i februar
året etter produksjonen er levert til godkjent omsetningsledd.
Enkelte opplysninger kan du etterregistrere i søknaden etter at søknadsfristen har gått ut
den 15. oktober. I oktober fyller du ut søknaden med de opplysningene du har. Deretter
kan du etterregistrere enkelte opplysninger. Dette gjelder:
- avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember
- dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober
- slaktagris, kylling og kalkun solgt som livdyr mellom 15. oktober og 31. desember
- kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker samt poteter dyrket i Nord-Norge som
er solgt mellom 15. oktober og 31. desember.
Fristen for å etterregistrere opplysninger i søknaden er 10. januar.
Nytt søknadssystem, men få endringer i regelverket
Det meste vil være likt som tidligere for produksjons- og avløsertilskuddsordningene. Det
skjer ingen store endringer i regelverket som berører tilskuddsordningene eller måten
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tilskuddene blir beregnet på. Foruten søknadsfrister og telledatoer, er det likevel enkelte
endringer du bør få med deg.
Det vil ikke være mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen har gått ut
I det nye systemet vil det være mulig å endre opplysninger i søknaden i 14 dager etter at
søknadsfristen har gått ut, uten å få 1000 kr i trekk per dag. Merk at du bare kan endre
opplysningene i en søknad som allerede er sendt inn. Hvis du ikke har levert søknaden
innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved
særlige tilfeller.
For søknader som leveres i 2017 legges det opp til å praktisere søknadsfristene mer
fleksibelt. Foretakene vil dette året kunne levere søknaden helt frem til 14-dagersfristen
for endring uten at søker behøver dispensasjon.
Kontroller i søknadsskjemaet reduserer risikoen for å søke feil
Det nye søknadsskjemaet vil foreta flere ulike kontroller av opplysningene du har oppgitt
før du sender inn søknaden. Dette innebærer blant annet en kontroll mot
melkekvoteregisteret for foretak som søker om tilskudd til melkekyr, og en kontroll for å
sjekke at det ikke er oppgitt større areal på en landbrukseiendom enn det som er registrert
i Landbruksregisteret. Slike kontroller reduserer risikoen for å gjøre feil når du fyller ut
søknaden.
Merk at enkelte feil må rettes før du får lov til å sende inn søknaden, så vær
tidlig ute med å søke!
Når skal du søke i 2017?
I 2017 skal du søke både i januar, slik som tidligere, og på de nye søknadsfristene
(mai/oktober). Fordi det nye søknadsskjemaet ikke er klart til mars, vil søknadsskjemaet
åpne for registreringer først den 1. mai i 2017. Søknadsfrist er 15. mai.
Under finner du en kronologisk oversikt over viktige datoer for deg som skal søke om
produksjons- og avløsertilskudd i 2017.
Dato
1. januar 2017

Når skal jeg søke i 2017?
Hva skjer på disse
datoene?
Telledato for siste
registrering i gammelt
søknadsskjema.
Det er mulig å registrere
søknad om produksjons- og
avløsertilskudd.

20. januar 2017

Søknadsfrist i det gamle
søknadsskjemaet.

Hva kan jeg søke om
tilskudd for?
- Tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid for 2016
- Husdyrtilskudd
- Tilskudd til økologisk
husdyrproduksjon
- Tilskudd for
bevaringsverdige
husdyrraser
- Distriktstilskudd frukt,
bær og grønt for kvantum
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levert til godkjent
omsetningsledd i 2016
- Driftstilskudd til
melkeproduksjon
- Driftstilskudd til
spesialisert
kjøttfeproduksjon
1. mai 2017

Telledato for første
registrering i nytt
søknadsskjema.
Det er mulig å registrere
søknad om
produksjonstilskudd.

15. mai 2017

Søknadsfrist for første
registrering i nytt
søknadsskjema.

- Husdyrtilskudd (unntatt
bikuber)
- Tilskudd til økologisk
husdyrproduksjon
- Driftstilskudd til
melkeproduksjon
- (Registrer dyr som gir
grunnlag for
avløsertilskudd)
- (Registrer dyr som gir
grunnlag for tilskudd for
grovfôrareal)

Juni 2017

Utbetaling etter søknad pr.
1.1.2017

1. oktober 2017

Telledato for andre
registrering i nytt
søknadsskjema.
Det er mulig å registrere
søknad om produksjons- og
avløsertilskudd.

15. oktober 2017

Søknadsfrist for andre
registrering i nytt
søknadsskjema

- Tilskudd til avløsning ved
ferie og fritid for 2017
- Husdyrtilskudd
- Tilskudd til økologisk areal
og husdyr
- Tilskudd for
bevaringsverdige
husdyrraser
- Distriktstilskudd frukt,
bær og grønt for kvantum
levert til godkjent
omsetningsledd i 2017
- Areal- og
kulturlandskapstilskudd
- Tilskudd til dyr på beite
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- Tilskudd til dyr på
utmarksbeite
- Driftstilskudd til
melkeproduksjon
- Driftstilskudd til
spesialisert
kjøttfeproduksjon
- (Registrer dyr som gir
grunnlag for
avløsertilskudd)
- (Registrer dyr som gir
grunnlag for tilskudd for
grovfôrareal)
10. januar 2018

Frist for å etterregistrere
opplysninger

- Avløserutgifter
- Distriktstilskudd for frukt,
bær og veksthusgrønnsaker
samt matpotet i Nord-Norge
- Tilskudd til dyr på
utmarksbeite
- Dyr solgt som livdyr (gris,
kylling, kalkun)

Februar 2018

Utbetaling etter søknad pr.
1.5. og 1.10. 2017

Fra og med 2018, blir første telledato 1. mars, med søknadsfrist 15. mars.
Mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettsider
Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene og søknad om produksjons- og
avløsertilskudd i nytt, elektronisk søknadsskjema, finner du på våre nettsider,
www.landbruksdirektoratet.no.

