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Høringsvar fra Birkenes og Lillesand kommuner - forslag til endringer i forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 
 
Det er prisverdig av Landbruks- og matdepartementet tar opp problemstillingen knytta til 
beitetilskudd og kommer med forslag til forbedringer. Å kontrollere at hoveddelen av det daglige 
grovfôropptaket skjer på beite er i flere tilfeller vanskelig å kontrollere. 
Slik Felles tekniske tjenester Birkenes og Lillesand kommuner, Landbruksforvaltningen ser det er det 
følgende utfordringer knytta til tilskudd til dyr på beite: 

 Kravet om at hovedtyngden av det daglige grovfôropptaket skal skje på beite i den aktuelle 
perioden 

 Kravet til kvalitet på innmarksbeite. Det er en utfordring å kontrollere om alle arealer i AR5 
holder kravet til å bli godkjent som innmarksbeite 

 Utfordringer knytta til beite for kyr som melkes med robot. Dette setter begrensninger for 
avstander og størrelse på beitearealer.  

 
I høringsnotatet er det innført nye begreper: 

 Tilfredsstillende beitemuligheter 

 Andel av fôret tatt opp på utmarksbeite. 
 
Det er knytta usikkerhet til om hvorvidt dagens ordning som krever at minst halvparten av 
grovfôropptaket skjer på beite slik det kreves. Spesielt for landbruksforvaltningen som skal 
kontrollere dette vil det i mange tilfeller være en svært krevende oppgave. 
Dyr som er på utmarksbeiter i lengre perioder og der hvor beiteareal og dyretall klart viser at dette 
skjer er uproblematisk. 
Usikkerheten knytter seg til forhold som beskrives i høringsnotatet. Dette gjelder f.eks. områder med 
ulike arealer, både utmark og innmark og hvor størrelsen på arealet tilsier at hele det oppgitte 
dyretallet vanskelig kan ha oppnådd sitt grovfôropptak fra oppgitte beiteareal eller utmark i 
periodene som kreves. 
 
Hvorvidt begrepet «tilfredsstillende beitemuligheter» er en bedre løsning er usikkert. En løser 
problemet med å anslå fôropptaket. Det pekes på at en kontroll viser kvaliteten på beitet og hva som 
er høstet. Praktisk erfaring viser at dyra i stor utstrekning beiter på de arealene med det fôret de liker 
best. Relativt små innmarksbeiter og utmark kan derfor se ut til å ha gode beitemuligheter og 
samtidig vært beita lite på viss de henger sammen med gode beiter på fulldyrka jord. Forslaget 
«tilfredsstillende beitemuligheter» kan derfor føre til en uthuling av ordningen med tilskudd til 
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beiting. En kan risikere å gi og også måtte akseptere, beiting på utmark og også dårlige 
innmarksbeiter hvor det i praksis har foregått lite beiting. 
Innmarksbeiter er i henhold til det som er oppgitt i AR5, gårdskart. Det må i hovedsak forutsettes at 
klassifiseringen er i henhold til regelverket. Å følge opp hvorvidt artssammensetningen endrer seg 
ved mangelfull beiting er en større utfordring.  
 
I stedet for å krevet at utmarka skal utgjøre 70-80 % av beitearealet bør det vel heller stilles krav om 
at grovfôropptaket må skje med minst 70-80% fra utmark. Som det står i høringsnotatet kan 
utmarksarealet være av svært ulik kvalitet og det er ingen plasser hvor størrelsen på utmarksarealet 
skal oppgis. Dette vil for øvrig også skape utfordringer der det er beiting fra mange ulike besetninger 
og flokker på det samme arealet. 
 
For kyr som melkes med robot er skillet mellom hva som er en luftegård og hva som er 
tilfredsstillende beitemuligheter uklart. Kan en mulig forbedring være å sette et arealkrav pr. ku i 
slike opplegg for å være berettiget til beitetilskudd for melkekyr? 
 
For pleie av kulturlandskapet og dyrevelferden er det viktig at tilskudd til dyr på beite opprettholdes. 
Utfordringen er å finne en god ordning som gir likeverdig praktisering og som også er lett å 
kontrollere og forstå for aktuelle søkere.  «Tilfredsstillende beitemuligheter» minsker noen 
kontrollkrav, men fører samtidig til nye og kanskje vanskeligere utfordringer slik det er pekt på 
ovenfor. 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Stormoen 
Rådgiver landbruk 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
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