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Rundskriv erstatter:

Etterregistrering av dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjons- og
avløsertilskudd søknadsomgangen 2017
En del foretak med beitedyr har ikke ført opp dyr på beite/utmarksbeite og følgelig ikke
søkt om og fått utbetalt beite- og utmarksbeitetilskudd for søknadsomgangen 2017.
Det er også en del foretak som har glemt å oppdatere søknaden med dyr som ble sanket fra
utmarksbeite etter 15. oktober. Det åpnes for at disse foretakene nå kan etterregistrere
opplysninger om dyr på beite/utmarksbeite innen 25.4.2018 og få utbetalt tilskudd.
Vi presiserer at vi kun åpner for etterregistrering av antall dyr på beite/utmarksbeite. Det
er ikke åpnet for etterregistrering av andre opplysninger i søknaden. Dette er fordi det kun
er den delen av søknadsskjemaet som gjelder utfylling av antall dyr på beite/utmarksbeite,
hvor det har vært omfattende misforståelser ved utfylling av søknaden.
Vi presiserer også at det kun er for søknaden i 2017, hvor det var første gangen nytt
søknadsskjema ble brukt, at det vil være mulig for foretakene å få etterregistrert
opplysninger på denne måten. Søknadsfristen i 2018 er absolutt. Når foretakene leverer
søknad i 2018 er det derfor viktig at de går nøye gjennom søknaden før innlevering og
kontrollerer at de har fylt ut alt de ønsker å søke tilskudd for.
Forutsetningen for å godkjenne slik etterregistrering, er at foretaket faktisk har levert inn
søknad om produksjonstilskudd og oppfyller vilkårene for å få utbetalt beitetilskudd
og/eller utmarksbeitetilskudd.
Følgende fremgangsmåte gjelder ved etterregistrering av dyr på beite/utmarksbeite:
 Foretaket må innen 25. april 2018 melde inn følgende skriftlig til kommunen;
antall dyr som har gått på beite/utmarksbeite beitesesongen 2017, og som
oppfyller vilkår for beitetilskudd/utmarksbeitetilskudd.


Kommunen behandler saken på følgende måte;
o

Gjenåpne foretakets søknad av 2017 i eStil PT

o

Sjekke om foretaket oppfyller kravene for å motta
beitetilskudd/utmarksbeitetilskudd
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o

Legge inn det antallet beitedyr som kommunen godkjenner at foretaket
hadde på beite/utmarksbeite i 2017 i kolonnen «godkjente opplysninger».

o

Skrive en avvikskommentar i kommentarfeltet i søknaden.
Avvikskommentaren skal lyde «Viser til Rundskriv 2018-16 fra
Landbruksdirektoratet.»

o

Sette søknaden til «foreløpig godkjent»

o

Attestere søknaden

Kommunen må behandle og attestere sakene så fort som mulig, og senest innen 4. mai
2018.

Med hilsen
for Landbruksdirektoratet

Nils-Einar Eliassen
seksjonssjef

Solveig Selmer Rønningen
rådgiver
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