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Fastsettelse av forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av 

driftsfellesskap i jordbruket 

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt forskrift om tidsbegrenset bortfall av 

konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket. Dette amnestiet gjelder foretak som 

innen 1. mars 2015 melder fra til landbruksforvaltningen at de er i et driftsfellesskap etter 

reglene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Amnesti vil gi 

foretak en anledning til å få brakt driftsamarbeid inn i lovlige former. Dermed kan 

kontrollressursene i større grad enn før rettes inn mot foretak som ikke vil innrette seg etter 

regelverket.  

 

Amnestiet innebærer at foretak som er i driftsfellesskap, men som ikke har søkt samlet før, nå 

kan melde fra til kommunen om forholdet. Foretakene vil da få beregnet tilskudd samlet for 

inneværende søknadsomgang, og det vil ikke bli kontrollert hvor lenge driftsfellesskapet har 

eksistert. De som melder fra innen fristen, vil dermed ikke møtes med krav om tilbakebetaling 

eller avkorting for driftsfellesskap i tidligere perioder. Departementet forutsetter at 

kommunene ikke starter med 5 %-kontroll før amnestiperioden er over. 

 

 

Til § 1 

Bestemmelsen regulerer rammene for amnestiet og gjelder bare for forhold knyttet til selve 

driftsfellesskapet. Ut over dette gjelder reglene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (produksjonstilskuddsforskriften), 

herunder de ordinære søknadsfristene etc. i § 8. 

 

Etter første ledd er kravet at foretaket ”melder” fra til landbruksmyndighetene innen fristen 1. 

mars 2015. Landbruksmyndighetene skal forstås som de instanser som har fått delegert 



Side 2 

 

kompetanse etter produksjonstilskuddsforskriften § 9, det vil si kommunen, fylkesmannen 

eller Landbruksdirektoratet. Det kreves at meldingen må være skriftlig og undertegnet av de 

ansvarlige for de involverte foretakene. Det er ikke satt formkrav ut over dette. Melding kan 

f.eks. gis ved å krysse av i egenerklæringsrubrikken for driftsfellsskap i søknadsskjemaet 

punkt 7 eller i eget brev. Skal meldingen kunne behandles, må den inneholde navn og 

foretaksnummer på de foretakene som er omfattet av driftsfellesskapet. 

 

Amnestiet gjelder ikke for foretak som er i driftsfellesskap etter husdyrkonsesjonsregelverket. 

For disse gjelder det egne forbud i loven som gjør at de, ved produksjon over 

konsesjonsgrensene, ikke kan søke samlet. Amnestiet gjelder heller ikke i saker som er under 

behandling eller som allerede er avgjort i forvaltningen. 

 

Til § 2 

Alle foretak som søker om produksjonstilskudd må levere søknaden innen den ordinære 

søknadsfristen, jf. produksjonstilskuddsforskriften § 8. En melding om driftsfellesskap vil 

være en endring i søknaden, men søknaden vil ikke anses å være for sent innkommet.  

 

Til § 3 

Forskriften gjelder frem til 1. mars 2015. Når amnestiperioden er over vil reglene om 

konsekvenser av driftsfellesskap gjelde slik forskriften angir. Dersom det avdekkes 

driftsfellesskap etter amnestiperiodens slutt, skal saken altså behandles i tråd med gjeldende 

regelverk. I slike tilfeller forutsettes det at forvaltningen undersøker om foretakene har vært i 

driftsfellesskap også ved tidligere søknadsomganger.  
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