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1. Grunnopplysninger
Etternavn (representant for foretak/ innehaver enkeltmannsforetak) Fødselsnr. (11 siffer) Organisasjonsnr. (9 siffer)

For- og mellomnavn Telefonnr. Mob.nr.

Adresse Postnr. Poststed Kontonr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Løpenr.

Produsentnr. Beitelag Beitelagsnr. Uorganisert beitelag

Navn beiteområde/beitelag (i samsvar med Mattilsynets 
soneinndeling)

Beiteområdets beliggenhet

Fylke   Kommune

Søknad sendes fylkesmannens landbruksavdeling i det fylket virksomheten ligger.
Elektronisk søknad kan sendes via Altinn. 

Se www. landbruksdirektoratet.no eller ta kontakt med kommunen.

3. Kassert kjøtt pga. radioaktivitet
Antall dyr kassert/ ikke godkjent til menneskeføde pga. radioaktivitet. Spesifiser dyreslag, rase/type krysning, kjønn og alder.

Med søknaden skal det legges ved bekreftelse fra slakteriet om at dyret ikke er godkjent til menneskemat pga. radioaktivitet samt 
dokumentasjon på at pålagt nedfôring er fulgt.

2. Ordinær fôrkompensasjon
Pålagt nedfôringstid

uker

Sankedato Måledato Startdato for nedfôring (dato skal være godkjent av kommunen)

Kommunens påtegning

Antall nedfôra dyr levert til slakt

Småfe Storfe Innmeldingsdato Slaktedato Antall slaktede dyr Antall dyr ikke godkjent til menneskeføde pga. 
radioaktivitet

Med søknaden skal det legges ved avregningsoppgave fra slakteriet.
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7. Underskrift

Opplysningene i søknaden og vedleggene er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med vilkårene i aktuelle forskrift med tilhørende rundskriv.
Jeg godtar at forvaltningen kan innhente de nødvendige opplysninger fra ligningsmyndigheter og/eller omsetningsledd, at forvaltningen
foretar nødvendig kontroll av virksomheten og at for mye utbetalt erstatning kan bli krevd tilbakebetalt eller bli trukket fra i tilskudd.

Ved søknad etter ordningene under pkt. 2 - 5 bekreftes det med dette at fôringen er gjennomført etter den fôringsplan som er angitt fra
Landbruks- og matdepartementet og etter anvisnig fra den lokale landbruksforvaltning.
Sted og dato Underskrift

5. Måling av dyr
Antall målte dyr

Med søknaden skal det legges ved bekreftelse fra Mattilsynet og/eller fra kommunen av hvor mange dyr som er kontrollert og at det er
foretatt ekstraordinær samling eller transport av dyr for å gjennomføre en effektiv organisering av målingen.

6. Rettledning for søkeren
Nærmere bestemmelser om erstatningsordningen finnes i Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, se 
spesielt § 10, § 17, § 19 og § 22 og tilhørende rundskriv.

4. Dyr som dør eller må nødslaktes under nedfôring
Antall dyr dødd under nedfôring. Spesifiser dyreslag, rase/type krysning, kjønn og alder.

Med søknaden skal det legges ved bekreftelse fra veterinær eller kommune om at dyret har dødd under nedfôringsperioden.

Kommunens påtegning
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