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9.
9.1

VELFERDSORDNINGER

Definisjoner
• Avløserlag: En organisasjon som har som formål å organisere og administrere avløsning
innenfor et område der det ligger til rette for slikt samarbeid, og som er åpent for
medlemskap for alle foretak i området som har rett på avløsertilskudd. Avløserlaget må
være organisert med eget styre og vedtekter. Avløserlaget må være godkjent av
fylkesmannen.
• Avløserring: To eller flere foretak som har gått sammen om å ansette felles avløser. Ringen
må ha styre og vedtekter. Vedtektene må være godkjente av kommunen. Fellesbeite for
melkeproduksjon som er organisert på samme måte, kan regnes som avløserring i
beitesesongen.

9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid

Vilkårene for å kunne motta tilskudd til avløsing ved ferie og fritid står i forskrift om tilskot til
avløysing. Minimumsalderen for avløsere er 15 år.
Søknadsfristen er 20. januar året etter at avløsingen har skjedd. Ved oversittelse av
søknadsfrist, blir det foretatt en reduksjon i tilskuddet som gjengitt i kapittel 7.1.1.
Satsene som fastsettes i jordbruksoppgjøret, er foreløpige og Landbruks- og
matdepartementet kan justere satsene innenfor bevilgningen.
Maksimalbeløpet utgjør 73 500 kroner. Nedre grense for krav om tilskudd er 5 000 kroner.
Satsene framgår av tabellen nedenfor. Beregnet beløp mindre enn 300 kroner for summen av
produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid blir ikke utbetalt.
Grunnlaget for fastsetting av tilskudd er dyretallet på foretaket per 1. januar i avløseråret. For
slaktegriser og griser solgt som livdyr med levende vekt på minst 50 kg, gjess, kalkuner, ender,
livkyllinger og slaktekyllinger, blir antall slaktede dyr og/eller antall solgte livdyr i foregående år,
lagt til grunn for fastsetting av tilskudd. Tilskuddssatser, maksimalbeløp og nedre grense for krav
om tilskudd er det samme i disse tilfellene.
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Tabell 9.1 Tilskuddsgrunnlag til avløsning ved ferie og fritid i 2014( kr/dyr per år) med
utbetaling i 2015
Dyreslag
1 Melkeku
2 Ammekyr
3 Andre storfe
4 Melkegeiter og melkesauer
5 Sauer over 1 år1 / ammegeiter
6 Avlsgriser
7 Slaktegriser
8 Verpehøner og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess
9 Hester alle dyr
10 Avlskaniner
11 Gjess/kalkuner/ender/livkyllinger/livkalkuner
12 Slaktekyllinger
13 Økologiske slaktekyllinger
14 Revetisper
15 Minktisper
16 Hjort alle

Sats
kr/dyr
3 522
972
587
812
509
1 161
40
10,2
1 161
289
3,55
0,44
1,69
319
93
395

1) Søknad om avløsertilskudd per januar 2015 baseres på det dyretall som foretaket disponerte per 1. januar 2014.
Antall utegangersau fra 2014 omfatter dyr både over og under 1 år.Ved søknadsomgangen for avløsertilskudd i
2015 kan det kun gis tilskudd for dyr over 1 år per januar 2014, og det kan derfor ikke utmåles tilskudd for mer
enn 73 pst. av antallet utegangersau per 1. januar 2014. Det kan ikke gis dispensasjon for utmåling av
avløsertilskuddet etter en høyere andel enn 73 pst. dyr over 1 år i besetningen.

Definisjonen av dyreslag under kapittel 7.2.2 er gjeldende. Forøvrig gjelder disse definisjonene:
• Avlskaniner: Hunkaniner for kjøtt- eller ullproduksjon som har født minst ett kull.
• Gjess/kalkuner: Gjess og kalkuner som er slaktet i året før søknad fremmes.
• Ender/livkyllinger/livkalkuner: Ender som er slaktet i året før søknad fremmes. Solgte
livkyllinger i året før søknad fremmes. Livkalkuner på inntil 28 uker, solgt i året før søknad
fremmes.
• Slaktekyllinger: Kyllinger som er slaktet i året før søknad fremmes.
For satellittbesetninger i purkeringer gis tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for det antall dyr
som disponeres av satellitten på registreringsdato.
9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel mv.

Vilkårene for å kunne motta tilskudd til avløsing sykdom m.v. står i forskrift om tilskot til
avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Minimumsalderen for avløsere er 15 år.
Søknadsfristen er senest 3 måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd.
Maksimal dagsats for tilskuddet er 1 500 kroner. Maksimalt tilskudd per dag fastsettes for
foretak med husdyrproduksjon ut fra tilskudd for ferie og fritid per 1. januar i søknadsåret. For
foretak med helårs veksthusproduksjon blir maksimalt tilskudd fastsatt ut fra oppvarmet
veksthusareal per 1. mars. For foretak med annen planteproduksjon blir maksimalt tilskudd for
avløsing i onnetiden fastsatt på grunnlag av areal for ulike vekster per 31. juli foregående år og
satsene per daa og vekst. For foretak med honningproduksjon blir maksimalt tilskudd for avløsing i
onnetiden fastsatt ut fra satser per bikube og antall bikuber per 1. april. Onnetiden er perioden fra
15. april til 1. oktober.
Foretak innenfor frukt- og grøntsektoren med produksjonsperiode ut over onneperioden,
kan gis dispensasjon, slik at de kan motta avløsertilskudd ved sykdom ut over onneperioden.
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Tilskudd blir gitt for faktiske utgifter til avløsning, opp til maksimal dagsats for det
enkelte foretak. Hele søknadsperioden er grunnlag for utregning av det maksimale tilskuddet
søker kan få utbetalt. Hele søknadsperioden er antall sykmeldte dager, antall dager med
foreldrepermisjon osv. som det søkes om tilskudd for. Lange sykmeldinger og foreldrepermisjon
kan deles opp i flere søknader. Ved gradert uttak av avløsertilskudd ved fødsel når søkeren
benytter gradert uttak av foreldrepenger fra NAV, gjelder særlige beregningsregler fastsatt av
Landbruksdirektoratet.
Dagsatser for tilskudd til avløsing ved sykdom mv. settes som følger gjeldende fra 1.
januar 2015:
Tabell 9.2 Tilskuddsgrunnlag for honning- og planteproduksjon (ekskl.
veksthusproduksjon)Kroner per daa/bikube for fastsetting av maksimalt tilskudd, jf. tabell 9.3
Vekst
Korn1)
Potet1)
Frukt og bær1)
Grønnsaker og andre planteprodukter1)
Bikuber
Bikuber1)

Sats i kr per daa2)
48
220
960
540
Sats per bikube
150

1) For foretak med plante- og/eller honningproduksjon gjelder tilskuddsordningen kun i onnetida, når en som har
næringsinntekt fra foretaket som følge av sykdom mv. ikke kan delta i arbeidet i foretaket.
2) Ved registreringsdato for søknadsomgangen 20. august.

Tabell 9.3 Foretakets dagsatsMaksimalt tilskudd per dag og per foretak.
Husdyr- og plante1)-produsenter:
Maksimalt avløsertilskuddBeregnet tilskuddsgrunnlag ferie
og fritid, jf. tabell 9.1 /
Maksimalt Beregnet tilskuddsgrunnlag for,
planteprodusenterplanteproduksjon, jf. tabell 9.2

kr 5 000 – 12 000
kr 12 001 – 18 000
kr 18 001 – 24 000
kr 24 001 – 30 000
kr
> 30 000

Veksthusprodusenter:
Veksthusareal, m2

Sats, kr
Maksimalt beløp

285 - 714 m2
715 - 1071 m2
1072 - 1429 m2
1430 - 1786 m2
> 1786 m2

510
740
990
1 240
1 500

1) Produksjon av korn, poteter, frukt og bær, grønnsaker og andre planteprodukter, jf. tabell 9.2.

-

Foretakets tilskudd skal settes til det minste beløpet av følgende to alternativer:
foretakets dagsats i samsvar med 9.3, eller
maksimal dagsats (kr 1 500), fratrukket det den personen som avløses kan få i
1. stønader fra folketrygden ved sykdom og fødsel,
2. lønn,
3. offentlig og privat tjenestepensjon samt avtalefestet pensjon, og
4. godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste.

Ved gradert sykmelding og gradert uttak av foreldrepenger reduseres dagsatsen forholdsmessig i samsvar med graderingen. Dette gjelder både foretakets dagsats i samsvar med tabell 9.3
og maksimal dagsats for ordningen.
Med mindre fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet finner at det foreligger særlige
forhold, kan det bare gis ett tilskudd pr. virksomhet for samme periode. En persons sykdom mv.
kan bare gi grunnlag for tilskudd til én virksomhet innenfor samme periode.
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9.1 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

Den kollektive innbetalingen over jordbruksavtalen til sykepengeordningen, dekker tilleggspremien
for økning av sykepengene fra 65 pst. til 100 pst. av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager.
Bevilgningen videreføres med 88,0 mill. kroner i 2015.
9.2 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

Den kollektive innbetalingen over jordbruksavtalen til sykepengeordningen, dekker tilleggspremien
for økning av sykepengene fra 65 pst. til 100 pst. av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager.
Bevilgningen videreføres med 88,0 mill. kroner i 2015.
9.3

Tilskudd til landbruksvikarordningen

Avsetningen til landbruksvikarordningen i 2015 framgår av tabellen nedenfor.
Tabell 9.4 Andre velferdstiltak, mill. kroner
Ordning
Tilskudd til landbruksvikarordningen

2014
62,0

2015
64,0

Tilskudd per årsverk landbruksvikarvirksomhet i avløserlagene er 270 200 kroner. Avløserlagene
kan bruke inntil 40 000 kroner per årsverk til administrasjon, rekruttering, opplæring mv. Maksimal
egenandel for bruk av landbruksvikar fra avløserlagene øker til 1 500 kroner, som tilsvarer
maksimal dagsats i tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Det er ikke krav om at landbruksforetak
må være medlem i et avløserlag for å kunne motta bistand fra landbruksvikar.
9.4 Tidligpensjonsordningen for jordbrukere

Ordningen er regulert i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere.
Satsene er 100 000 kroner for enbrukerpensjon og 160 000 kroner for tobrukerpensjon.
Grensen for annen inntekt for ektefeller/samboere ved søknad om tobrukerpensjon, dvs. beløpet for
å komme inn under ordningen, er 100 000 kroner.
Det er adgang til å motta fleksibel alderspensjon etter Folketrygden fra fylte 62 år samtidig
med tidligpensjon.
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