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HØRINGSUTTALELSE FORSKRIFT OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG
AVLØSERTILSKUDD I LANBRUKET

Rindal kommune viser til mottatt høringsforslag om ny forskrift om produksjonstilskudd og
avløsertilskudd i jordbruket.

Rindal kommune vil fremme følgende høringsuttalelse i forbindelse med endring av forskrift

om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Det anses som positivt at vilkår om foretaket må være registrert i Enhetsregistret og

krav til vanlig jordbruksproduksjon videreføres.

Det er ønskelig at de forhold rundt begrepet «vanlig jordbruksproduksjon», som blir

presisert i jordbruksavtalen, blir lagt med forskriften som et eget sammenfattet

vedlegg.

Rindal kommune ser positivt på at prinsippet om omvendt bevisbyrde i saker

vedrørende driftsfelleskap opphører.

Disponeringskravet må spesifiseresslik at man kan stoppe foretak med kreativ

regnskapsførsel for å få tilskudd på areal som i realiteten blir disponert av forkjøper.

Er ordlyden i § 4 tilstrekkelig formulert til at det blir mulig ?

Krav til aktiv drift med krav til høsting eller beiting ses på som positivt.

Det anses som positivt at prinsippet med at vilkårene for tilskudd i størst mulig grad

er regulert i forskriftene videreføres.

§ 4 tredje ledd nr 1 foreslås endret til Ha gjødslingsplan i henhold til forskrift om

gjødslingsplanleggingogføre sprøytejournal.Dette for å unngåtvil om kravtil
planen.

Videreføringav § 4 tredje leddnr 2 og3 er viktig i forholdtil miljøet.

Fordelingav avløsertilskuddvedvirksomhetsoverdragelsebørvidereføres i
jordbruksavtalen.
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Regelverksbrudd: Tilskuddet kan avkortes ved brudd på annet regelverk for

jordbruksvirksomhet. Hva med brudd på arbeidsmiljøloven. Ekspålegg fra

Arbeidstilsynet om nekt til å leie inn arbeidskraft sett i mot utbetaling av

avløsertilskudd. En bruker som bryter dette pålegget må ikke kunne motta

avløsertilskudd.

I forhold til §§ 11 og 12 ser vi det som svært strengt at det står skalheleellerdelerav

av det samledetilskuddsomtilfallerforetaket avkortes.Dette burde vært endret til

skalvurdereom  .Det er tilfeller som er av en slik art at det ikke er riktig å trekke i

tilskuddet.
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