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Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket  
 
 

Bærum kommune viser til høringsforslag om ny Forskrift om produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd i jordbruket. Forskriften skal etter planen tre i kraft 1. januar 2015, og er 

sendt på høring med høringsfrist 20. oktober 2014. 

 
Denne uttalelsen er basert på utkastet til Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd 

i jordbruket som er vedlagt høringsnotatet fra Landbruks- og matdepartementet.  

 

Det er kun paragrafene vi har bemerkninger til som er kommentert 

 

 

 
§ 2. Grunnvilkår  

Et av grunnvilkårene for å motta produksjonstilskudd er å drive vanlig jordbruksdrift. 

Av og til kan det være vanskelig for forvaltningen og vurdere grenselandet mellom 

vanlig jordbruksdrift og hobbyproduksjon. I den forbindelse burde det vært skissert en 

del konkrete eksempler i veilederen (gjerne eksempler på jordbruksdrift som ikke 

oppfyller vilkåret)  

 
 
 § 4. Tilskudd til jordbruksareal 

Pkt 1 – se generelle kommentarer nederst 

 
Pkt 3 -  
«ha et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning mot vassdrag eller kanal 
med årssikker vannføring. Vegetasjonsbeltene kan ikke jordarbeides». 

 
Avgrensningen på vegetasjonsbelte må være mer konkret. For forvaltningen vil det bli svært 

krevende å håndtere brudd på miljøkrav der det ikke er en konkret minstebredde. Dagens 

krav med et vegetasjonsbelte på minst 2 meter er mer konkret og bør fortsatt gjelde.  
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§ 6. Avløsning ved ferie og fritid. 

I dag brukes lønns- og trekkoppgaver som dokumentasjon. Disse lønns- og 

trekkoppgavene er nødvendigvis ikke direkte tilknyttet avløserutgifter til husdyr og 

gårdsdrift. Gjeldene dokumentasjonskrav på lønnsutgifter bør derfor fjernes.  Avløser 

tilskuddet bør fortsatt kunne utbetales etter antall husdyr slik satsene utmåles i dag.  

 

§ 7. Utmåling 

Utmåling av tilskudd bør bli enklere, slik at allmennheten forstår beregningsmetodene. 

Produksjonen på den enkelte gård bør kunne settes inn i grupperinger som får utmålt et 

bestemt tilskudd i et bestemt geografisk område. Produksjonsintervallene bør kunne 

bestemme hvilken gruppering foretaket skal plasseres i. En viktig del av 

kontrollarbeidet blir da å vurdere den riktige gruppeplasseringen. Dersom det oppdages 

feil, må grupperingen justeres. Feilutbetalinger bør kunne utlignes i ettertid og ikke 

avkortes eller straffes.  

 

 
§ 8. Søknad 

Utbetalingen reduseres i dag med kr 1000,- for hver dag forsinkelsen varer uansett 

omfanget av produksjonen. Dette er altfor strengt og vil ramme urimelig for de søkerne 

med minst produksjonsomfang.  

 

Eksempel: 

Et bruk med 20 daa korn vil i dag ikke få noen utbetaling da bunnfradraget er kr 6000,-. 

Har du 25 daa korn mister du alt tilskuddet dersom du leverer PT søknaden 2 dager for 

seint. Har du 500 dekar med korn og leverer søknaden 2 dager for sent avkortes 

tilskuddet kun med ca 1 %. 

 

 

 
§ 11. Avkorting ved regelverksbrudd 

§ 12. Avkorting ved feilopplysninger 

«Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid 

med denne forskriften, skal hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket 

avkortes. ………» 

 

Ordlyden har blitt altfor streng da det skal avkortes dersom foretaket har drevet i strid med 

forskriftene. Dagens regelverk er komplisert.  I mange tilfeller bør kommunen få muligheter 

til komme med en advarsel og en oppfølgende veiledning før det avkortes og straffes.  Det 

må likevel være viktig for kommunen å ha mulighet for avkortinger dersom brudd på 

regelverket uten tvil vurderes som grovt. 

 

Et skille mellom uaktsomt eller forsettlig brudd på forskriftene er en tung juridisk vurdering 

som ikke bør utføres av kommunene alene, men i samråd med en overliggende instans. 

 

 

Generelle kommentarer 

 

Grovforsalg .  
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Krav til grovforsalg på rot må innføres på lik linje med salg av gras som er pakket, 

lagret for salg og solgt til markedspris.  Å få en nabo til å høste graset ditt, bør ikke gå 

utover retten til produksjonstilskudd. 

PT tilskuddet bør stimulere til miljøvennlige, smidige og enkle løsninger. Det viktigste 

er selve grasproduksjonen og ikke håndteringsmåten av graset i etterkant. I korn-

distriktene bør buffersoner og vannveier være en del av den miljøvennlige korndriften. I 

dag premieres den miljøvennlige kornproduksjonen i noen grad gjennom RMP 

ordningene, men dagens krav blir ofte for kompliserte og vanskeliggjør både 

forvaltningen og kontrollen av både PT og RMP. 

 
Flere må søke produksjonstilskudd 

For å få flere til å søke produksjonstilskudd, bør kravene til PT søknadene være på et 

minimum. Grunnvilkåret for normal jordbruksdrift bør fortsatt være der. Kravet til 

miljøplan, gjødselplan og plantevernjournal bør premieres istedenfor å straffes.   

 

I dag er det mange eiere av produktive landbrukseiendommer som ikke søker 

produksjonstilskudd. Mange bønder frykter økende krav til dokumentasjoner som kan 

føre til redsel for avkortninger og i verste fall straff og politianmeldelser. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Karine Garnaas 

fagansvarlig landbruk/utmark 

Hallvar Gisle Hognestad 

spesialkonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 


