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Svar på høring av ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 

jordbruket fra Øvre og Nedre Eiker kommuner 
 

Det vises til forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket datert 

09.07.2014. 

 

Øvre og Nedre Eiker kommuner har følgende bemerkninger til forslaget: 

Overordnet: 

- Generelt er vi veldig positive til å forenkle lovverket. 

- Det er naturlig å legge avløsertilskuddet for ferie og fritid inn i samme forskrift. 

 

Enkeltmomenter: 

- Kap 2.2: Svært viktig at det settes vilkår om “vanlig jordbruksdrift” for å unngå at arealer 

som ikke drives på en skikkelig måte får tilskudd. Kravet om at det bør ha et næringsmessig 

preg, mener vi reguleres i at det settes et bunnfradrag. Utover dette bunnfradraget bør det 

ikke settes noen ekstra krav utover at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og at det 

settes en minimum omsetning på eiendommen slik som i dag. Dette beløpet bør ikke være 

for høyt. Mange småbruk driver godt og opprettholder jordbruksarealer som større 

entreprenører ikke vil drive. 

- Kap 2.2: Oppheving av kravet om tilknytning til landbrukseiendom er vi svært kritisk til. 

Dersom man ikke trenger noen tilknytning til en landbrukseiendom, kan nasjonale og 

internasjonale selskaper leie seg jordbruksarealer og drive uten tanke på at jordbruksarealet 

skal drives på en miljømessig og riktig måte. Kontrollen kommunen skal utføre, kan 

vanskeliggjøres ved at selskapet har adresse langt unna kommunen. Dette er svært uheldig. 

På lang sikt er kanskje det verste at legitimiteten til tilskuddsordningen vil undergraves 

dersom store internasjonale selskaper får tilskudd på flere millioner kroner uten å drive 

spesielt godt landbruksfaglig og til det beste for bygdene. Det at det skal være tak på 

tilskuddsbeløpet vil også påvirke her, men dette avtales ved jordbruksoppgjøret.   

- Kap 2.2: Produsentnr blir tildelt i forhold til eiendommen. Dersom det ikke kreves 

tilknytning til en landbrukseiendom vil dette kunne bli vanskelig/ordningen må endres. 

- Kap 3: Fortsatt håndheving av driftsfellesskapesbestemmelsen er viktig. Utfordringen i 

forslag til ny forskrift er at § 7 legger opp til en ekstrabehandling og forslaget er tung å 

forstå. Denne paragrafen bør endres. 

- Kap 4.5: Vi er enige med at alle foretak må dokumentere sine avløsningskostnader som 

foreslått. 

- Kap 4.5: Vi er enige i at avløsertilskuddet skal gå til søker og ikke til en tredjeperson (som 

avløserringen). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Anne Bjørg Rian 

Jordbrukssjef 
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