Søknad om
produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket
Søknad sendt 02.01.2022 15:13:51
Søknadsfrist del 1 av søknaden: 15.3.
Søknadsfrist del 2 av søknaden: 15.10.

Grunnopplysninger
Navn på foretak

Representant for foretaket

FLÅ GERD INGER

GERD INGER FLÅ

Organisasjonsnummer

Adresse

969390930

Trondheimsvegen 583 7340 OPPDAL

Selskapsform

Driftssenter

Enkeltpersonforetak

5021-304/2/0

Mobilnummer

E-post

+47 986 85 091
Kontonummer
**** ** 02841

Varsel- og infomeldinger
Infomeldinger
Antall dyr
Vår: Det er registrert at det er levert 3981 liter melk per ku de siste 12 månedene før telledato fra ditt foretak, noe
som betyr at gjennomsnittsavdråtten per melkeku er lav. Vi oppfordrer deg til å legge igjen en kommentar om
hvorfor leveransen er lav under "Oppsummering og send" --> "Utfyllende informasjon til søknaden". Relevant
informasjon kan f.eks. være informasjon om rase, driftsform, oppstartsdato mv. Lav melkeleveranse, dvs. leveranser
som er lavere enn halvparten av gjennomsnittsavdråtten per årsku på landsbasis kan indikere at grunnvilkåret vanlig
jordbruksproduksjon ikke er oppfylt. Se kommentarrundskriv, kap. 2 for mer informasjon.
Høst: Det er registrert at det er levert 3551 liter melk per ku de siste 12 månedene før telledato fra ditt foretak, noe
som betyr at gjennomsnittsavdråtten per melkeku er lav. Vi oppfordrer deg til å legge igjen en kommentar om
hvorfor leveransen er lav under "Oppsummering og send" --> "Utfyllende informasjon til søknaden". Relevant
informasjon kan f.eks. være informasjon om rase, driftsform, oppstartsdato mv. Lav melkeleveranse, dvs. leveranser
som er lavere enn halvparten av gjennomsnittsavdråtten per årsku på landsbasis kan indikere at grunnvilkåret vanlig
jordbruksproduksjon ikke er oppfylt. Se kommentarrundskriv, kap. 2 for mer informasjon.
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Areal - eiendommer
Landbrukseiendommer

Sone

Eier

Fulldyrket

Overflatedyrket

Innmarksbeite

Totalt
disponert
areal

5021-304/2/0

5A

Hanne
Kristin
Bjørndal

126

0

0

126

5021-305/6/0

5A

Sven
Einar
Myran

52

0

0

52

5022-109/2/0

5A

Martin
Roar Flå

32

0

10

42

Areal - vekster
Grovfôr
Kode

Type

Sone

Antall dekar

210

Fulldyrket eng

5A

191

Jordbruksareal ute av drift
Kode

Type

Sone

Antall dekar

292

Fulldyrket og/eller
overflatedyrket areal ute av drift

5A

19

293

Innmarksbeite, ute av drift

5A

10
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Antall dyr
Storfe
Kode

Type

Antall dyr
01.03

01.10

120

Melkekyr - se definisjon:

16

18

119

Øvrig storfe - se definisjon:

11

24

Sauer
Kode

Type

Antall dyr
01.03

01.10

145

Søyer, født i fjor eller
tidligere.

17

0

146

Værer, født i fjor eller
tidligere

1

0

Slakta griser, kyllinger, gjess, kalkuner og ender
Søker tilskudd for slaktegriser,
kyllinger, gjess, kalkuner og
ender, slakta i løpet av året?
Nei

Side 3 av 6

Dyr på beite
Dyr som har beitet i minst 12 uker (sone 5-7) eller 16 uker (sone 1-4)
Kode

Type

Antall dyr

411

Melkekyr og ammekyr

18

422

Øvrige storfe

24

487

Sauer, født i fjor eller tidligere.

18

488

Lam, født i år

37

Sauer og lam på utmarksbeite
Kode

Type

Antall dyr
Sluppet på utmarksbeite

Sanket fra utmarksbeite

431

Sauer, født i fjor eller
tidligere

17

17

432

Lam, født i år

35

35

Bevaringsverdige husdyr
Dyr av bevaringsverdig rase. Antall per 1.10.
Kode

Type husdyr

Antall dyr
01.10

720

Kyr av bevaringsverdig rase

18

721

Okser av bevaringsverdig rase

1

Avløser
Jeg søker avløsertilskudd
Det er foreløpig beregnet at du kan få refundert inntil 87 800 kroner.
Faktiske utgifter til avløsning så langt i inneværende søknadsår
Avløsning kjøpt fra avløserlag eller avløserring: 88 902 kroner
Avløsning der søker har arbeidsgiveransvar (utgifter til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift): 0 kroner
Avløsning kjøpt fra annet foretak: 0 kroner
Sum utgifter til avløsning: 88 902 kroner
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Egenerklæringer
Driftsfellesskap
Er foretaket ditt i driftsfellesskap med andre foretak?
Nei

Driftssenter for husdyrprodusent (driftsbygning)
Er driftssenteret, det vil si fjøset med størst omsetning, riktig plassert i kartet?
Ja, driftssenteret er riktig plassert
UTM-sone og koordinater som var registrert hos forvaltningen når søker svarte på om driftssenteret var riktig plassert i
kartet:
Det er ikke registrert koordinater på driftssenteret i Landbruksregisteret

Grunnlag for distriktstilskudd egg, kjøtt og melk
Jeg forstår at driftssenteret mitt, som bekreftet eller angitt over, danner grunnlag for distriktstilskudd som mitt foretak får
utbetalt gjennom slakteri, meieri og/eller eggpakkeri, og at det er mitt ansvar at plasseringen av driftssenteret er korrekt.
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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
Tilskudd for husdyr
Tilskudd til små og mellomstore melkebruk
Driftstilskudd til melkeproduksjon
Arealtilskudd
Kulturlandskapstilskudd
Tilskudd for dyr på beite
Tilskudd for dyr på utmarksbeite
Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
Avløsertilskudd
Brutto tilskudd:

kr 117 453
kr 28 050
kr 195 300
kr 54 435
kr 41 065
kr 21 440
kr 12 220
kr 65 740
kr 87 800
kr 623 503

Reduksjoner
Bunnfradrag

kr

Netto tilskudd
Foreløpig beregnet tilskudd

kr 617 503

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

kr
kr
kr

6 000

87 800
88 902
87 800

Kommentarer til søknaden
Kyrne er av bevaringsverdig rase. STN-kua har vesentlig lavere avdrått enn NRF.
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).
Underskrift
Søknaden er bekreftet og underskrevet elektronisk.
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