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Emne: Kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd - telledato 1.10.21
Vedlegg:
Hei!
Her kommer litt informasjon til ditt foretak om stedlig kontroll av regionalt miljøtilskudd og søknad om
produksjonstilskudd for
søknadsomgangen med telledato 1. oktober 2021 (del 2).
I følge forskrift om regionalt miljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag § 29, og forskrift om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket §10 skal kommunen kontrollere at utbetaling av tilskudd er riktige.
Vi ønsker å kontrollere begge tilskuddsordningene samtidig.
For telledato 1.10.20 har turen kommet til ditt landbruksforetak og andre.
I utgangspunktet er det ønskelig å gjennomføre kontrollen i løpet av uke 45.
Vi tar kontakt pr telefon for endelig å avtale dato og tidspunkt.
Hvorfor kontroll?
‐ Store beløp forvaltes
‐ Sikre tilliten til forvaltningen
‐ Bidra til allmenn aksept av offentlige tilskudd
‐ Gir grunnlag for å redusere risiko for feil
Hva skal kontrolleres?
‐ Det skal sjekkes om dyretall på søknad stemmer pr 1.10.2021. For dyr som er slaktet eller solgt etter
telledato skal dokumentasjon på levering framlegges.
‐ Produksjonskrav for melkeku/ammeku – om dyra har kalvet de siste 15 måneder. Dokumentasjon skal
framlegges.
‐ Kyr og avkom av minst 50% kjøttferase – rase skal dokumenteres av foretaket.
‐ Areal som er drevet i 2021.
‐ At foretaket har gjødslingsplan og eventuell plantevernjournal dersom plantevernmidler har blitt brukt.
‐ For dere som har søkt RMP skal det kontrolleres at beiter det er søkt på skal være godt brukt, og uten
nevneverdig gammelgras. Dersom du har søkt om miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel skal det
framlegges dokumentasjon på tidspunkt og spredemåte. Ved drift av seter skal det fremlegges noteringer
over setersesongens varighet, beitepraksis og antall dyr, samt logg over leveranser og foredling.
Oppfølging av kontrollresultater:
Om det er påført flere dyr enn det som er berettiget tilskudd, kan dette medføre avkorting i tilskudd.
Unntaket er om søker selv melder fra til oss om feil oppføring i søknaden.
Brudd på annet regelverk tilknytta jordbruksvirksomheten kan også medføre avkorting i
produksjonstilskuddet, dette gjelder også f.eks miljø –og forurensningslov, dyrevernlov, m.fl.
Det er Jenny Kristin Heggvold og/eller Marit Hjellmo som gjennomfører kontrollen.
Vi tar kontakt i løpet av de første dagene og håper at vi er velkommen på gårdsbesøk.
Vennligst gi tilbakemelding på at du har mottatt denne eposten.
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