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Høringsuttalelse - ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved 

ferie og fritid 

Nannestad kommune viser til høringsforslag om ny Forskrift om produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd i jordbruket, med høringsfrist 20.oktober 2014.   

 

Uttalelsen fra Nannestad kommune er behandlet administrativt. 

 

Tilknytning til landbrukseiendom  

Forslaget til departementet vil åpne for at nye foretak kan etablere «fabrikkproduksjon» uten 

annen tilknytning til landbruket. Det kan gjelde kraftfòrkrevende produksjoner, men også store 

staller uten areal vil også kunne søke produksjonstilskudd.  

 

I dag er foretak som søker PT knyttet opp mot landbrukseiendommer og finnes registrert i 

landbruksregister og produsentregister. En endring som foreslått kan bidra til en utfordring for 

sporbarheten av produkter, konsesjonsregler og avdekking av driftssamarbeid. 

 

Det foreslås at vilkår om tilknytning til landbrukseiendom opprettholdes som vilkår i PT-

forskriften. 

 

Krav om vanlig jordbruksproduksjon  

Vilkår om at det skal drives «vanlig jordbruksproduksjon» skal videreføres. Forvaltningen er 

positiv til videreføring av vilkåret. 

 

Det er ønskelig at det i rundskriv er en veiledning så konkret som mulig mht hva som er vanlig 

jordbruksproduksjon, gjerne med konkrete eksempler på hva som faller utenom. Bestemmelsen 

kan være krevende å håndheve. 

 

 



  

 

 

Definisjon av vegetasjonssone langs vassdrag 

For forvaltningen vil det bli krevende å håndtere oppfølging av brudd på miljøkrav for denne 

typen saker dersom det ikke er en konkret minstebredde. Det er ulik tolkning og faglig uenighet 

rundt hvor bred en kantsone skal være for å være funksjonell. 

 

Det anbefales at det opprettholdes et miljøkrav med en konkret minstebredde på 2 meter fra 

bekkekant og med en tilleggs formulering om at vegetasjonsbeltet skal være bredt nok til å 

motvirke avrenning mot vassdrag.  
 

Uforholdsmessig reaksjon ved feilopplysninger 
Ved søknad om PT kan det være mange årsaker til at det gis feil opplysninger. For eksempel kan 

det ha kommet nye arealtall fra Skog og landskap for eiendommen. Systemet er pr i dag lagt opp 

til mange kontroller som kjøres før utbetaling av tilskudd, slik at kommunen sammen med søker 

har anledning til rette opp feilen(e). Vurdering av avkortning av tilskudd må gjøres etter en 

helhetlig og skjønnsmessig vurdering hos den enkelte kommune. En kategorisk «skal regel» for 

avkortning gir ikke rom for skjønnsvurdering. 

 

Det anbefales at «kan – regelen», slik den er i dag, videreføres i ny forskrift. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Sand        Nina Lynnebakken 

fagansvarlig landbruk       landbruksveileder 
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