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Prop. 122 S (2011-2012) Jordbruksoppgjøret 2012 - Endringer i 
statsbudsjett for 2012 m.m. 

Jeg viser til brev av 07.06.12 med spørsmål om fra Høyres representanter i 
næringskomiteen: 

"Effekt av å heve årsverkgrensen for produksjonsst0tte. V i  har blitt forespeilet at man er 
påkrevd å legge ned et visst antall årsverk i et gårdsbruk før man kan s0ke (og tildeles) 
produksjonsst0tte. Hvis det eksisterer en slik grense, hva vil vgre et rimelig anslag av 
provenyeffekten ved å endre den nedre grensen for produksjonsststte til: 
a)0,2 årsverk 
b)0,3 årsverk 
C) 0,4 årsverk 
d)0,5 årsverk 
e)0,75 årsverk". 

I regelverket for produksjonstilskudd er det ikke fastsatt noen grense for et minste 
samlet årsverksomfang per søker som vilkår for tildeling av tilskudd. 

Jeg vil videre understreke at det ikke knyttes årsverksberegninger til søknad om 
produksjonstilskudd. Dette tidligere systemet ble avskaffet og erstattet med innføring 
av bunnfradrag, som er en reduksjon i utrnålingen av produksjonstilskuddet for alle 
jordbruksforetak som er berettiget tilskudd. Bunnfradraget er nå på 3 000 kroner per 
foretak per år, og innebærer et krav til et minste produksjonsomfang for å være 
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berettiget tilskuddet. Dersom bunnfradraget skulle heves med 1 000 kroner per foretak 
og år, anslås dette til å utgjøre en provenyeffekt på 40 mill. kroner. 

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at ett av grunnvilkårene for tildeling av produk- 
sjonstilskudd i jordbruket er knyttet til nivå på samlet omsetning per jordbruksforetak. 
For å være berettiget tilskuddet må jordbruksforetak enten være registrert som 
merverdiavgiftspliktige eller ha hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige 
varer og tjenester på til sammen minimum 20 000 kroner for de siste 12 måneder. Dette 
regnet som siste tolv måneder før registreringsdato for antall husdyr/dekar planteareal 
for den aktuelle søknadsomgang for tilskuddet. 

I forbindelse med behandlingen av forslaget til statsbudsjett for 2011 høsten 2010, 
mottok Landbruks- og matdepartementet spørsmål fra Høyres fraksjon i Finanskomite- 
en om overnevnte grunnvilkår for produksjonsti1skudd. Spørsmålet gjaldt 
provenyeffekten av å øke grunnvilkåret vedrørende minimumsomsetning per 
jordbruksforetak med 10 000 kroner og videre effekt for hver økning i 10 000 kroner 
opp til 100 000 kroner. Jeg viser for øvrig til mitt svar på dette spørsmålet (spm. 168 fra 
Finanskomiteen 06.10.10), som ble oversendt Stortinget fra Finansdepartementet. 
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