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HØRING AV FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG
AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET

Det vises til høringsnotat og forslag til ny forskrift for produksjonstilskudd og avløsertilskudd
i jordbruket, datert 9.7.2014.

Hedmarken Landbrukskontor (HLK) som omfatter kommunene Hamar, Løten og Stange
behandlet i 2013 tils. 787 søknader om produksjonstilskudd (tils. for begge
søknadsomgangene) med en samlet utbetaling på ca 85 mill. kroner.

HLK ser ingen endringsforslag i høringsutkastet som innebærer særlig grad av stor uenighet.
Det som opptar oss er å ha et tilstrekkelig tydelig og forutsigbart regelverk slik at
bestemmelsene i forskriften kan forvaltes på en mest mulig korrekt og likeverdig måte
uavhengig av landsdel, fylke og innen den enkelte kommune.

Våre største utfordringer i behandlingen og kontroll av produksjonstilskuddsøknader er
vurdering av om det foreligger driftsfelleskap, krav til miljøplan og utfordringer knyttet til
brudd på annet lovverk slik som matloven, herunder dyrevelferd og floghavreforskriften.
Utfordringen er å fastlegge evt. trekk ved mangler, feilopplysninger og regelbrudd.

Kommentarene blir som følgende:

Forskriften må innrettes slik at driftsfelleskapsbestemmelsene er harmonisert i forhold til
husdyrkonsesjonsloven, gjøres mer forenklet og lettere å forstå av både for søkere og
forvaltningen.

Tydeligere og mer konkret fastlagte beløp ved sanksjoner/trekk ved overtredelser av
bestemmelsene. Differensieringen kan ta utgangspunkt i arealklasser og antall dyr i ulikt
omfang (omregning for hvert dyreslag). Videre ansees det urimelig å bli trukket hele
tilskuddet i spesielle tilfeller (mangel på/mangelfull gjødselplan og sprøytejounal) slik det
framgår av høringsnotatet/forskriften.
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Krav til gjødselplan krever mer detaljerte føringer for hva som kan godkjennes. Erfaringsvis
er bruk av husdyrgjødsel mv. dårlig dokumentert innen foretak med økologisk jordbruk

Vedrørende avløsertilskudd er det behov for å klargjøre hvem som er berettiget og hvem som
skal få utbetalt tilskuddet i sammenheng med eierskifte.

En har ingen innvendinger til teksten i forskriften utover at de forhold som er nevnt blir tatt
opp i forbindelse med senere rundskriv og annen informasjon om tilskuddsordningen.

Med hilsen

v., jaiL/

Stein Enger
Landbrukssjef
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