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Synspunkter på forslagene til endringer i forskrift om produksjonstilskudd 
og avløsertilskudd i jordbruket (frukt - bær - grønt med mer) 
 
Fylkesmannen i Buskerud viser til høring av forslagene til endringer i forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, jf. brev fra Landbruks- og 
matdepartementet 7.3.2018. Endringene gjelder vilkårene for distriktstilskudd for frukt, bær 
og veksthusgrønnsaker. Ved jordbruksforhandlingene i 2017 ble det bestemt at 
tilskuddsgrunnlaget for distriktstilskudd til nevnte vekster skulle utvides, slik at det også kan 
gis tilskudd for direktesalg og ikke lenger avgrenses til salg via godkjent omsetningsledd. 
 
Fylkesmannen støtter forslagene og mener det vil bidra til større likebehandling mellom 
foretak som produserer for omsetning via godkjente omsetningsledd og foretak som omsetter 
via andre kanaler. 
 
Vi har noen små merknader: 
 I følge høringsnotatet skal kravet om at produktene er omsatt videreføres. Med omsatt 

vare menes levering av vare mot vederlag. Vi har erfart at råvarer i noen tilfeller blir 
gitt bort, eksempelvis epler til press, dvs. mottakeren betaler ikke noe vederlag. I de 
tilfellene som vi har fått kjennskap til var foretaket som ga bort eplene og foretaket 
som foredlet eplene, eid av samme person/-er. Regelverket bør være tydelig på om slik 
omsetning kvalifiserer for tilskudd. 
 

 I forslaget til nye bestemmelser legges det opp til at foretaket må ha disponert arealet 
produksjonen av varene har foregått på og ha omsatt varene i den perioden som 
framgår av jordbruksavtalen. Det er ikke utenkelig at omsetning av bearbeidet produkt 
kan skje relativt lang tid etter at råvarene forlot frukthagen eller bæråkeren. Hva med 
lagervare ved endt omsetningsperiode? Det er viktig at både søkeren og kommunen 
som skal kontrollere søknadene, får tydelige regler på hvordan dette skal vurderes. 

 
 Foretak som selger bearbeidede varer må kunne legge fram produksjonslogg eller 

resept. Foretaket skal også legge fram salgsbilag der omsatt mengde er spesifisert i kg, 
med et par nærmere angitte unntak. Produksjonsloggen skal inneholde antall kg råvare 
som ble bearbeidet og hvilken mengde ferdigvare dette ga. Resepten skal angi antall 
kg råvare som inngår i produksjonen av en angitt menge ferdigvare. Det er ikke 
sikkert at produksjonslogg og resept vil vise det samme. Produksjonsloggen vil 
antakelig gi et bedre bilde av produksjonen enn resepten.  
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