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SØKNAD OM ERSTATNING FOR
AVLINGSSKADE- UTBETALINGENE
FORETAS FØR NYTTÅR.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har som mål at alle
erstatningsbeløpene skal utbetales på budsjettåret 2018.
Flere av dere har allerede fått utbetalt erstatningen. Men til
dere som har søkt erstatning og ennå ikke har fått
utbetalingen, kan det skyldes flere forhold:
I noen tilfeller mangler det dokumentasjon i forhold til årets
avling av korn, potet, grønnsaker eller bær. I slike tilfeller vil søker få beskjed om hvilken dokumentasjon som
mangler, slik at den kan ettersendes kommunen. Dette gjelder også ved salg av grovfôr.
For de av dere som ikke kommer til å selge resten av årets avling før på nyåret, har de fleste av dere søkt om og
fått forskuddsutbetaling av erstatningen på fra 50 % til maksimalt 70 %. Resten blir utbetalt når
dokumentasjonen på de siste leveringene av korn, potet, grønnsaker ol. er mottatt av kommunen og
fylkesmannen.
Kontroll
10 % av søkerne av erstatning for avlingssvikt tas ut til kontroll. Ved denne kontrollen sjekkes det om all
dokumentasjon av årets avling er i orden og fôrlageret måles opp. Når det gjelder fôrlager der det er husdyr, så
vil det måles hvor mye av årets avling som er på lager ved kontrolldato ved opptelling antall rundballer,
firkantballer, plansilo i m3 eller kg høy. Forbruket av årets grovfôr mellom søknadsdato og kontrolldato må
kunne dokumenteres ved egne notater.

Klagerett
Vedtak om erstatning for avlingsskade er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages i henhold til
forvaltningslovens bestemmelser om klagesaker. Klagefristen er 3- tre- uker fra søker er underrettet om
vedtaket.

EKSTRAUTBETALING AV HUSDYRTILSKUDD OG AREALTILSKUDD
FOR GRØNNSAKER PGA TØRKEN BLE UTBETALT DEN 14.
NOVEMBER
Utbetalingen gjaldt bare de med sau og storfê etter telledato 1. mars 2018 samt grønnsaksareal pr 15. oktober
2018. I Eidsvoll gjaldt utbetalingen 92 søkere og det ble utbetalt til sammen 2 519 910 kr i ekstrautbetaling.

FRISTEN FOR ETTERREGISTRERING AV ENKELTE
OPPLYSNINGER I SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD ER
10. JANUAR 2019
Følgende opplysninger kan etterregistreres i søknad om produksjonstilskudd etter søknaden
15. oktober 2018:


Antall sankede sau og lam fra utmarksbeite.



Utgifter til avløsing i tidsrommet 16. oktober til 31. desember 2018.



Antall kg solgt frukt, bær, vekshusgrønnsaker (inkludert salat på friland) 2018.

UTBETALING AV PRODUKSJONSTILSKUDD ETTER SØKNAD 2018
Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd etter søknad 2018 (søknad 15. mars og/ eller 15. oktober) er
onsdag 20. februar 2019. Ved denne utbetalingen utbetales følgende tilskudd:














Husdyrtilskudd
Økologisk husdyrtilskudd
Arealtilskudd
Økologisk arealtilskudd
Kulturlandskapstilskudd
Driftstilskudd til mjølkeproduksjon
Driftstilskudd til spesialisert storfêkjøttproduksjon
(ammeku)
Tilskudd til små- og mellomstore melkebruk
Beitetilskudd
Utmarksbeitetilskudd
Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser
Avløsertilskudd ved ferie og fritid for 2018
Distriktstilskudd til frukt, bær og grønt.

Sjekk utbetalingen og se at denne stemmer med din søknad om produksjonstilskudd. Merk ! Det kan være
avvik mellom omsøkte verdier og kommunens godkjente verdier på søknaden for eksempel etter
stikkprøvekontroll. Det vil i tilfelle stå en merknad og forklaring til dette avviket i tilskuddsbrevet.
Klagerett
Vedtak om produksjonstilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages i henhold til
forvaltningslovens bestemmelser om klagesaker. Klagefristen er 3- tre- uker fra søker er underrettet om
vedtaket. For de fleste søkere er klagefristen fra da tilskuddsbrevet er mottatt i meldingsboksen i AltInn.

UTBETALING AV TILSKUDD TIL REGIONALE MILJØTILTAK- RMP
Utbetalingsdato for tilskudd til RMP 2018 i Oslo og Akershus kan ikke forventes før i slutten av mars 2019.
Utbetalingsdatoen vil variere noe fra fylke til fylke, men vil uansett bli forsinket i forhold til i fjor. pga
erstatningsutbetalingene. Samme klageregler som for produksjonstilskuddsutbetalingen gjelder.

Vi vil få ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år !

