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56/1 - Vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket 2018
Vedtak:
Sørum kommune innvilger 32 418 kroner i produksjonstilskudd for arealer med grovfÔr.
Vedtaket er en omgjøring av § 35. jfr. forvaltningsloven.
Tilskudd vil bli utbetalt 13.03 2019.
Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er
å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket
opp. Formålet med de enkelte ordninger er beskrevet i Prop. 1 S. Vilkårene for å motta
produksjons- og avløsertilskudd fremgår av gjeldende jordbruksavtale og forskrift av
19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.
Du kan klage på vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Sørum kommune innen tre
uker etter at du mottok dette brevet, jf. forvaltningsloven § 29. Det er fylkesmannen som
vil behandle klagen.
Saksopplysninger
Foretaket ditt har registrert driftsfelleskap med foretakene, Arteid Samdrift DA og Hilde
Wikesland Flaen. Ditt foretak har fått arealtilskudd avkortet på grunnlag av oppgitt mengde
solgt fÔr og dyretall. i søknad per 15.10 har du oppgitt solgt avling fra vekstsesongen
2018, og ikke salg av fÔr i perioden 1. 07. 2017 til 30.06. 2018. Dokumentasjon på salg av
1 516 500 kg silo (2022 rundballer) til Arteid Samdrift er mottatt 06.03. 2019.
Grovforarealet er ikke avkortet for driftsfelleskapet og beregnet ut i fra søkers andel av
driftsfelleskapets tilskudd. Arteid Samdrift vil etter ny beregning få krav om å tilbakebetale
3 582 kroner i arealtilskudd. Det vil bli sendt faktura.
Vurdering
Besøksadresse:
Vektergården - Sørumsandvegen 77,
1920 SØRUMSAND
Postadresse:
Postboks 113, 1921 Sørumsand
Fakturaadresse
Postboks 3, 1921 Sørumsand

Sentralbord:
63 86 90 00

www.sorum.kommune.no

Faksnr.:

E-post:
postmottak@sorum.kommune.no
Org nr.:
997 511 778

Direkte innvalg:
+47 63 86 98 38

Det er grovfÔr solgt i perioden 1. juli før søknadsåret til 30. juni søknadsåret som skal
føres opp i søknaden og være grunnlag for beregning av grovforareal. Det vil derfor være
riktig å endre opplysninger i søknaden, slik at tilskudd blir beregnet på korrekt grunnlag.
Søker har vært i god tro og feilen vurderes ikke etter forskriftens § 12 om feilopplysninger.
Med hilsen

Ragnhild Aasgaard Lystad
Landbruksveileder
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