Søknad om
produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket
Søknad sendt 09.01.2022 10:24:01
Søknadsfrist del 1 av søknaden: 15.3.
Søknadsfrist del 2 av søknaden: 15.10.

Grunnopplysninger
Navn på foretak

Representant for foretaket

ERLING WEEN BØE

ERLING WEEN BØE

Organisasjonsnummer

Adresse

927533103

Sunndalsvegen 385 7340 OPPDAL

Selskapsform

Driftssenter

Enkeltpersonforetak

5021-102/9/0

Mobilnummer

E-post

+47 954 29 980

erlingboe@hotmail.com

Kontonummer
**** ** 56610

Varsel- og infomeldinger
Infomeldinger
Areal - vekster
Du har ført opp innmarksbeiteareal (kode 212), men har ikke registrert at du har dyr. Hvis du ikke har dyr, kan det
allikevel gis tilskudd for innmarksbeitearealet hvis du har startet opp med husdyrproduksjon eller kjøpt dyr etter
telledato, eller hvis du ikke har levert del 1 av søknaden om produksjonstilskudd. Hvis dette gjelder deg, kan du
legge igjen en kommentar til saksbehandler i seksjon «Oppsummering og send».
Du har ført opp grovfôrareal (fulldyrket eng, kode 210), men har ikke registrert at du har dyr eller har solgt grovfôr.
Hvis du ikke har verken dyr eller grovfôrsalg, kan det allikevel gis tilskudd for grovfôrarealet hvis du har startet opp
med husdyrproduksjon eller kjøpt dyr etter telledato, eller hvis du ikke har levert del 1 av søknaden om
produksjonstilskudd. Hvis dette gjelder deg, kan du legge igjen en kommentar til saksbehandler i seksjon
«Oppsummering og send».
Du har ført opp grovfôrareal (overflatedyrket eng, kode 211), men har ikke registrert at du har dyr eller har solgt
grovfôr. Hvis du ikke har verken dyr eller grovfôrsalg, kan det allikevel gis tilskudd for grovfôrarealet hvis du har
startet opp med husdyrproduksjon eller kjøpt dyr etter telledato, eller hvis du ikke har levert del 1 av søknaden om
produksjonstilskudd. Hvis dette gjelder deg, kan du legge igjen en kommentar til saksbehandler i seksjon
«Oppsummering og send».
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Areal - eiendommer
Landbrukseiendommer

Sone

Eier

Fulldyrket

Overflatedyrket

Innmarksbeite

Totalt
disponert
areal

5021-102/9/0

5A

Erling Ween
Bøe

55

0

21

76

5021-102/1/0

5A

Bjørn Mikael
Viken

39

0

36

75

5021-356/1/0

5A

Oppdal
Bygdealmenning

0

0

14

14

5021-283/1/0

5A

John Bjørndalvolden

0

11

6

17

Areal - vekster
Grovfôr
Kode

Type

Sone

Antall dekar

210

Fulldyrket eng

5A

94

211

Overflatedyrket eng

5A

11

212

Innmarksbeite

5A

77

Antall dyr
Slakta griser, kyllinger, gjess, kalkuner og ender
Søker tilskudd for slaktegriser,
kyllinger, gjess, kalkuner og
ender, slakta i løpet av året?
Nei
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Dyr på beite
Dyr som har beitet i minst 12 uker (sone 5-7) eller 16 uker (sone 1-4)
Kode

Type

Antall dyr

487

Sauer, født i fjor eller tidligere.

121

488

Lam, født i år

170

Sauer og lam på utmarksbeite
Kode

Type

Antall dyr
Sluppet på utmarksbeite

Sanket fra utmarksbeite

431

Sauer, født i fjor eller
tidligere

119

117

432

Lam, født i år

170

160

Avløser
Jeg søker ikke avløsertilskudd

Egenerklæringer
Driftsfellesskap
Er foretaket ditt i driftsfellesskap med andre foretak?
Nei
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Oppsummering av søknad
Foreløpig beregnet tilskudd
Vær oppmerksom på at den foreløpige beregningen er gjort på grunnlag av foreløpige satser. Vedtaket om tilskudd vil bli
beregnet på grunnlag av endelige satser, som fastsettes i januar året etter søknadsåret.

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Arealtilskudd
Kulturlandskapstilskudd
Tilskudd for dyr på beite
Tilskudd for dyr på utmarksbeite
Brutto tilskudd:

kr 43 092
kr 32 508
kr 14 550
kr 67 069
kr 157 219

Reduksjoner
Bunnfradrag

kr

Netto tilskudd
Foreløpig beregnet tilskudd

kr 151 219

Avløsertilskudd
Maksimalt tilskuddsgrunnlag:
Faktiske avløserutgifter (oppgitt i søknaden):
Foreløpig beregnet tilskudd:

6 000

Beregnet tilskuddsgrunnlag er under 5 000
kr
0
kr
0

Kommentarer til søknaden
Vedlegg
Målform
Bokmål
10. januar er frist for å etterregistrere enkelte opplysninger (se i veilederen for mer informasjon). Ønsker du å motta
påminnelse om etterregistreringsfristen?
Ja
Omtrent hvor mange minutter brukte du på å fylle ut søknaden? (Oppgaveregisteret benytter seg av disse
opplysningene).
30
Underskrift
Søknaden er bekreftet og underskrevet elektronisk.
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