Plan, Eiendom og utvikling
Gildeskål kommune
Postboks 54
8138 Inndyr
Bankkonto: 4609 07 00308
Org.nr: 845 901 422
Tel: 75 76 06 00
postmottak@gildeskal.kommune.no
www.gildeskal.kommune.no

Fylkesmannen i Nordland
Landbruks- og reindriftsavdelinga
Statens hus
8002 BODØ

DELEGERT VEDTAK

Deres ref.

Vår ref.
2015/1142126

Dato:
10.03.2016

Saksbehandler:
Iren Førde

Epost:
forire@gildeskal.kommune.no

Telefon
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Vedtak manuell utbetaling, Midthuns sau og fugl

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 3/16, som
saksnummer 55/16.

Vedtak
Gildeskål kommune viser til den beregningen som er gjort, og vedtar at foretaket er
berettiget et produksjonstilskudd på kr 6.907 for søknadsomgangen august 2015.
bunnfradraget er kr 6.000. Til utbetaling: kr 907.

Vedtaket er gjort med hjemmel i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i
jordbruket av 19.12.2014 nr 1817.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker jf vedlagte orientering om klageadgang.

Manuell beregning PT august 2015, Midtuns sau og fugl
Foretaket Midthuns sau og fugl startet opp i 2015.

Det ble søkt om produksjonstilskudd for første gang i august 2015. Foretaket hadde da 15
daa normert grovfòrareal i drift og 4 lam på innmarksbeite. Vedtaket viste kr 0 til utbetaling
da det kun ble beregnet tilskudd til dyr på beite i 12 uker; kr 232. AK-tilskudd ble ikke
beregnet da foretaket ikke søkte/ikke hadde grovfòrdyr 1. januar 2015.
Foretaket kjøpte flere dyr i oktober og november; samlet dyretall pr 21. oktober var 17
voksne sauer og 14 sauer under 1 år.
Foretaket startet opp med grovfòrdyr i 2015 og kan derfor få beregnet AK-tilskudd, jf
rundskriv nr 2015/27, side 38:
Foretak som starter opp med grovfôrbasert husdyrproduksjon eller som utvider den
grovfôrbaserte husdyrproduksjonen med innkjøp etter registreringsdato, kan få beregnet
grovfôrareal for et større dyretall enn det som framgår av søknaden per 31.07.

Kommunen må beregne og skjønnsmessig vurdere foretakets reelle grovfôrbehov sett i
sammenheng med omsøkt grovfôrareal og eventuelt innkjøpt fôr. Slike saker må behandles
manuelt etter den sentrale utbetalinga. Foretaket må ved forespørsel kunne legge fram
dokumentasjon på at besetningen er økt.

Beregningen på vedlagte excel-ark viser at foretaket er berettiget et samlet PT-tilskudd for
søknadsomgangen august 2015 på kr 6.907. Da er det også lagt inn 25 høns/ender som ved
en feil ikke ble lagt inn av søknadsbehandler. Bunnfradraget er på kr 6.000, og foretaket vil
derfor få en utbetaling på kr 907 for denne søknadsomgangen.

Iren Førde
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