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Søknad  om  avløsertilskudd – søknadsfrist  20.1.2016:
Beløpet du skal skrive på søknaden  din, finner du nederst på vedlagte årsoppgave. Det er 
svært viktig at at  du fører på dette innen søknadsfristen.  Vi sender  ikke liste til kommunen. 
Kommunen har ikke lov til å føre på beløpet for deg.
Beløpet  skal  føres  på  side  3,  felt  6,  av  søknadsskjemaet  under  “Utgifter  til  avløsning  der  
avløsertjenesten er kjøpt fra avløserlag eller avløserring”. Hvis ikke Landbrukstjenester Sørs navn 
og  organisasjonsnr  står  oppført  allerede,  må  dette  føres  på.   Landbrukstjenester  Sør  SA har 
organisasjonsnr 979 271 603. 
Alle må søke, også de som har sluttet med dyr i.l.a 2015. Har du endret org.nr på der du 
har dyra i forhold til søknaden 20.1.2015, så ta kontakt med kommunen om hvordan du skal søke. 
Org.nr det søkes på nå, må ikke slettes i Brønnøysund før tilskuddet er mottatt i juni 2016.

Nye satser fra 1.1.2016:
Påslaget økes med 1% til 12,5%. 
Ny faktor som du ganger brutto lønn med:
Sone 1: avløser <59 år: 1,4029      >59 år: 1,4292 
Sone 1a og 2:  <59 år: 1,3637     >59år:  1,3892 

Purregebyr: 67 kr ved inkassovarsel.
Rente på skyldig beløp til laget: 8,75%. 

Fakturagebyr:  67  kr  +  mva. Gjelder  ikke 
faktura  på  e-post.  1.  purring  sendes  alltid  i 
posten og får fakturagebyr.

Rente på innestående i  laget følger renta 
på  lagets  driftskonto  i  banken.  Denne  settes 
ned fra 2% til 1,5% fra 20.2.2016.

Nytt i regleverket for avløsning:
Landbruksdirektoratet  har  kommet  med  nye  retningslinjer  for  hva  som  kan  dekkes  av 
avløsertilskuddet og hvordan dette blir kontrollert:
Avløsertjenesten må være knyttet til husdyrdriften. I tillegg til fjøsavløsning er dette godkjent som 
avløsning: saueklipping, klauvskjæring, vedlikehold av driftsbygning i form av for eksempel maling 
eller snekkerarbeid, slått og annet onnearbeid, gjerdehold, beiterydding og frakt av dyr til og fra 
beite. Utgifter til leie av maskiner eller varer som blir benyttet under utførelsen av tjenesten, gir 
ikke grunnlag for tilskudd. Avløsningen må være betalt.
Dette er ikke godtkjent: dyrlege, rørlegger, elektriker, regnskapsføring, rådgivning fra 
husdyrkontrollen, drektighetskontroll, husdyrkontroll eller bilmekaniker. Andre tjenester må 
avklares med kommunen.  
F.o.m denne søknaden om avløsertilskudd ved ferie/fritid, blir ikke lengre alle søknadene kontrol-
lert. Avløserlagene skal ikke sende inn fil med dokumentasjon som før. De søkerne om produksjons-
tilskudd som blir trukket ut til kontroll, må dokumentere avløserkostnadene sine. Årsoppgaven vår 
vil være en grei dokumentasjon. For å kunne dokumentere hva slags arbeide som er utført, vil vi  
anbefale at alle for framtida sørger for at timelistene er merket med hva slags arbeide om er utført  
-  f.eks fjøs, slått, gjerding osv.

Eventuelle endringer vil bli lagt ut på vår hjemmeside.
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