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1. Innledning 

I dette tildelingsbrevet, og med grunnlag i Stortingets behandling, meddeler LMD 

styringssignaler og budsjettrammer for Landbruksdirektoratet i 2020, jf. Prop. 1 S (2019-

2020) for LMD og behandlingen i Stortinget 09.12.19 på grunnlag av Innst. 8 (2019-2020). 

Tildelingsbrevet beskriver overordnede mål og satsingsområder og legger vekt på særskilte 

forventninger og krav, og skal sees i sammenheng med Instruks for Landbruksdirektoratets 

økonomi- og virksomhetsstyring (virksomhetsinstruksen) fastsatt 26. januar 2018. 

Virksomhetsinstruksen angir hvilken myndighet og hvilket ansvar virksomhetsledelsen har, 
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og hvilke krav departementet stiller til systemer, rutiner og styringsprosesser i virksomheten, 

samt krav til rapportering.  

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i staten (jf. § 4 i Reglement for 

økonomistyring i staten). Departementets oppfølging og styring av Landbruksdirektoratet 

innrettes etter dette prinsippet, jf. § 9 i Reglement for økonomistyring i staten. 

 

2. Mål og hovedprioriteringer 

Regjeringens mål for landbruks- og matsektoren og hovedprioriteringer for 2020 er omtalt i 

Prop. 1 S (2019-2020). Landbruksdirektoratet skal bidra til god måloppnåelse. 

 

2.1 Overordnet mål og strategiske utfordringer 

Landbruksdirektoratet må påse at planarbeidet for 2020 tilpasses signalene som bl.a. er gitt i 

Prop. 1 S (2019-2020), Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020, Prop. 117 S 

(2018-2019), Prop. 120 S (2018-2019) og Stortingets behandling av disse. Det vises videre 

til Reindriftsavtale 2019/2020 av 26.02.19, Jordbruksavtale 2019-2020 av 26.06.19, 

Intensjonsavtale av 21.06.19 mellom jordbruket og regjeringen om reduserte 

klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket for perioden 2021-2030, protokoll fra 

møtet 16.10.19 mellom staten og Norges Bondelag om nedskalering av melkeproduksjonen 

og referat fra møtet 18.11.19 med kvotedrøftinger for melk 2020 mellom LMD, Norges 

Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.  

  

Regjeringen vedtok høsten 2017 at 30 årsverk fra Landbruksdirektoratets enhet i Oslo skal 

flyttes til Steinkjer med en omstillingsperiode på 3 år, jf. departementets brev av 03.10.17 der 

rammene ble lagt for direktoratets oppfølging av regjeringens vedtak. Arbeidet med å fullføre 

utflyttingen til Steinkjer blir viktig for Landbruksdirektoratet i 2020, som samtidig må sørge for 

at øvrige oppgaver blir utført på en tilfredsstillende måte, jf. omtale av driftsbudsjettet i kap. 

5.1. 

 

Mål og oppgaver for virksomheten 

Landbruksdirektoratets primære mål er samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av øko-

nomiske og juridiske virkemidler rettet mot primærlandbruket, landbruksbasert næringsmid-

delindustri og handel. Virkemidlene på området, som Landbruksdirektoratet skal forvalte i 

henhold til lov/forskrift for ordningene, skal bidra til god måloppnåelse innenfor hovedmålene 

for landbruks- og matpolitikken. Direktoratet skal ha god kunnskap om hvilke konsekvenser 

EØS-avtalen har for forvaltningen av lover og forskrifter. Landbruksdirektoratet skal gjennom 

kontroll og oppfølging ved avvik bidra til å sikre at virkemidlene blir forvaltet i samsvar med 

regelverket, jf. nærmere omtale under kap. 2.2. Direktoratet har videre oppgaver innenfor 

samfunnssikkerhet og beredskap som omfatter håndtering av hendelser og kriser på 

områdene matforsyning, reindrift, skog, natur- og avlingsskader. 

  

Landbruksdirektoratet skal i tillegg til å administrere de ulike ordningene, være et støtte- og 

utredningsorgan for LMD. Direktoratet skal ha oversikt over utviklingstrekk i ressursgrunn-

laget og hele verdikjeden, bidra til erfaringsutveksling med næringen og samarbeid med 
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annen forvaltning, ha god kunnskap om resultatoppnåelse mot gjeldende politiske mål og gi 

innspill til LMD om utvikling av virkemidler (virkemiddelvurdering), herunder forenklinger. 

Landbruksdirektoratet skal drive formidling av fag- og forvaltningskompetanse og av 

landbruks- og matpolitikk til regional og lokal forvaltning. Direktoratet skal samhandle med 

fylkesmannen for å bidra til god lov- og tilskuddsforvaltning på regionalt og lokalt nivå.  

 

Det er viktig med god samordning mellom avdelingene i direktoratet, herunder at enhetene i 

Oslo, Steinkjer og Alta er godt integrerte. Direktoratet må i 2020 fortsette arbeidet med å 

styrke avdelingen i Alta kvalitativt sett. 

 

Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet regionalt, og et viktig 

bindeledd mellom kommunene og staten i gjennomføringen av nasjonal landbrukspolitikk. 

Direktoratet skal delta aktivt i LMDs styringsdialog med fylkesmannen, både ved formidling 

og innspill til styringsinformasjon, styringsdokumenter og deltakelse i felles 

etatsstyringsmøter og sektorvise styringsmøter.  

 

Fylkeskommunenes ansvar på landbruksområdet er utvidet fra 2020. Direktoratet skal gi 

innspill til de årlige oppdragsbrevene til fylkeskommunene, og ivareta oppfølging av 

tilskuddsordningene som forvaltes av fylkeskommunene. 

 

For å sikre en helhetlig og koordinert dialog og samhandling med regionalt nivå, skal 

direktoratet og departementet i fellesskap drøfte innretningen av de ulike årlige samlingene 

som arrangeres for fylkesmannsembetene og fylkeskommunene. 

 

2.2 Styringssignaler for de enkelte forvaltningsområdene 

Landbruksdirektoratet må vektlegge arbeidet med en målrettet og effektiv kontroll med 

tilskuddsforvaltningen i landbruket. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skal danne 

grunnlaget for kontrollarbeidet. Direktoratet må ha rutiner som ivaretar dette internt, og 

kontrolltiltak som sikrer at dette er tilfredsstillende hos fylkesmannen og kommunene. 

Avvik/feil må følges opp. Direktoratet skal ha særlig oppmerksomhet på fylkesmannens 

oppfølging av kommunenes forvaltning av de landbrukspolitiske virkemidlene.  

 

Riksrevisjonen har for budsjettåret 2018 kontrollert om saksbehandling og kontroll av 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket er i samsvar med gjeldende regelverk, jf. 

Dokument 1 (2019-2020) fra Riksrevisjonen. LMD ber om Landbruksdirektoratets vurdering 

av hvordan Riksrevisjonens Dokument 1 kan følges opp, herunder bl.a. en vurdering av 

hvordan dokumentasjonen kan bli bedre, endringer i veiledning, fagsystem og rapportering. 

Tilgang til systemer bør også omtales. Departementet ber om tilbakemelding innen 15.03.20.  

 

Landbruksdirektoratet har fem forvaltningsområder. Nedenfor følger nærmere omtale av 

viktige oppgaver innenfor disse områdene i 2020. 
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Areal, skogbruk, ressursforvaltning og økologisk landbruk 

Landbruksdirektoratet forvalter et bredt spekter av virkemidler for å fremme næringsutvikling 

samt ivareta miljø- og kulturlandskapsverdier. De viktigste ansvarsområdene er knyttet til 

forvaltning og utvikling av virkemidlene innen arealbruk, eiendom, miljø, klima, 

kulturlandskap, økologisk landbruk, skogbruk og erstatningsordninger.  

 

Landbruksdirektoratet skal i 2020 fortsette arbeidet med å bidra til et bærekraftig skogbruk 

og til en effektiv infrastruktur i skogen. Landbruksdirektoratet skal følge opp og videreføre 

foryngelseskontrollen på bakgrunn av tidligere års erfaringer. Det er et mål at kontrollen for 

2020 skal omfatte alle kommuner der avvirkning er foretatt. 

 

Landbruksdirektoratet skal i 2020 fortsette arbeidet med å bidra til et bærekraftig jordbruk 

med lavere utslipp av klimagasser, herunder målretting og forenkling av tiltak for klima, miljø 

og næring, og oppfølging av arbeidet med regionale miljøprogram hos fylkesmennene. 

Regional og lokal oppfølging av vannforskriften, herunder oppfølging av nasjonale føringer, 

og arbeid med kulturlandskap vil også være viktige oppgaver for direktoratet i 2020.  

Det pågår flere omfattende prosesser vedrørende klimautfordringene, både med å oppfylle 

klimaforliket nasjonalt og internasjonale prosesser. Direktoratet arbeider med Klimakur 2030, 

og det må påregnes oppfølging av dette i 2020. Det vil også bli startet et arbeid med 

Klimakur 2050 der direktoratet må bidra.  

 

Landbruksdirektoratet skal bidra til at landbrukets interesser ivaretas i saker som er knyttet til 

naturmangfoldlovens virkeområde.  

  

Landbruksdirektoratet skal samarbeide med NIBIO i oppfølgingen av regjeringens 

jordvernstrategi, og bidra videre i utvikling av en søknads- eller meldeplikt for landbrukets 

nedbygging av dyrka jord. 

 

Landbruksdirektoratet skal ivareta den landbruksfaglige siden av den todelte målsettingen i 

rovviltpolitikken, og legge til rette informasjon om utviklingen i beitenæringene (husdyr, rein). 

 

Direktoratet skal følge opp den nasjonale strategien for økologisk jordbruk og utviklingen når 

det gjelder produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer. 

 

Landbruksdirektoratet skal forvalte forskrift om tilskudd til kompensasjon ved avvikling av 

pelsdyrhold. Ordningen vil kreve stor oppmerksomhet fra direktoratet i 2020. 

 

Landbruksdirektoratet må i 2020 også vektlegge arbeidet med arealressurskart (AR5), 

herunder påse at rutinene for ajourhold blir fulgt opp. 

 

Reindrift 

Landbruksdirektoratet har ansvar for å forvalte reindriftsloven og virkemidlene over reindrifts-

avtalen. Landbruksdirektoratet er også sekretariat og utøvende organ for Reindriftsstyret, og 

har i tillegg en viktig veiledningsrolle overfor næringen. I tillegg er direktoratet sekretariat for 
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styret for Reindriftens utviklingsfond, Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt, Økonomisk utvalg, 

Klagenemnd for merkesaker, og Norsk/finsk reingjerdekommisjon. Landbruksdirektoratet 

deltar også i forhandlingene om reindriftsavtalen. 

 

Innrapportert totalt reintall i Vest-Finnmark ligger over det nivået som er fastsatt i bruks-

reglene. Framover er det viktig at grunnlaget for en økologisk bærekraftig reindrift opprett-

holdes. For å forhindre en ny uheldig reintallsutvikling skal siidaer som øker sitt reintall utover 

det fastsatte, følges opp gjennom reindriftslovens bestemmelser. Departementet ser det som 

svært viktig at direktoratet og fylkesmannen har en god og tett dialog omkring spørsmål 

knyttet til bruk av reindriftsloven § 60 femte ledd. Landbruksdirektoratet skal prioritere 

ressurser til gjennomføring av kontrolltiltak, herunder tellinger av rein. Ved større avvik 

mellom telling og rapporteringene til reineierne, skal det settes inn tiltak. Departementet 

understreker at det er viktig at Reindriftsstyret har en aktiv og effektiv oppfølging av 

siidaandeler som ikke har fulgt opp gitte reduksjonsvedtak. Arbeidet med å forhindre en ny 

reintallsøkning har høy prioritet i 2020.  

 

Landbruksdirektoratet skal ha dialog med fylkesmennene om telling av rein. Direktoratet skal 

sikre at fylkesmannen utarbeider en risikoanalyse som grunnlag for utvelgelse av distrikter til 

telling, og en plan for tellinger i 2020. Direktoratet skal også sikre at fylkesmannen har 

opplæring av tellekorpset i gjeldende regelverk, gjennomføring av risikoanalyser, og har 

planer for oppfølging av sanksjoner ved brudd på telleforskriften. Når resultatet fra tellingene 

er oversendt fra fylkesmannen, skal det oversendes til departementet innen 3 uker.  

 

Direktoratet skal bidra aktivt til å styrke kunnskapsgrunnlaget om de ulike årsakene til tap av 

rein. Videre er det viktig at direktoratet gjennom forvaltning av virkemidlene fortsetter 

arbeidet med å stimulere til økt produksjon. For å ha kontroll med utviklingen i reindriften, 

skal direktoratet hente inn og gjøre tilgjengelig nødvendige grunnlagsdata, bl.a. om 

beiteforhold og slaktevekter, gjennom ressursregnskapet. 

 

Landbruksdirektoratet skal bidra til at fylkesmannen har god nok informasjon til å veilede 

utøvere og kommuner i arbeidet med å sikre arealene til reindriften. Direktoratet skal fortsette 

å etablere samarbeid med andre offentlige organer, og gjøre disse kjent med behovet 

reindriften har for sammenhengende arealer og konsekvensene av ulike tiltak innenfor 

reinbeiteland for reindriften. 

  

Våren 2017 behandlet Stortinget Meld. St. 32 (2016-2017) Reindrift. Lang tradisjon – unike 

muligheter. Departementet arbeider med oppfølging av meldingen. Direktoratet skal bidra 

aktivt ved utvikling av enkelte av tiltakene, samt legge til rette ved en gjennomføring av 

tiltakene. Dette gjelder bl.a. etablering av et system for offentliggjøring av reintall på 

distriktsnivå, obligatorisk individmerking av rein og utvikling av kriterier for bærekraftsmålene 

i reindriftspolitikken.  

 

Direktoratet skal i nær dialog med departementet arbeide aktivt med ulike tiltak for å styrke 

reindriftens evne til sjølstyre og internkontroll. 
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Inntekts- og velferdspolitiske tiltak 

Landbruksdirektoratet forvalter inntekts- og velferdsordninger med primærprodusenter i 

jordbruket som målgruppe. De viktigste ansvarsområdene er knyttet til forvaltning og utvikling 

av virkemidler innen areal- og kulturlandskapstilskudd, husdyrtilskudd, pristilskudd, 

velferdsordninger, kvoteordningen for melk og husdyrkonsesjon.  

 

Innspill til målretting, forvaltbarhet (herunder digitalisering), forenkling og kontrollerbarhet av 

de økonomiske virkemidlene over jordbruksavtalen er viktig også i 2020. Landbruks-

direktoratet skal i virkemiddelvurderingen 2020 vurdere disse forholdene og vurdere 

konsekvenser av forslag til endringer.  

 

Landbruksdirektoratet skal i 2020 arbeide videre med å styrke grunnlaget for en god 

forvaltning av produksjonstilskuddene i jordbruket, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og 

husdyrkonsesjonsregelverket. Oppfølging av avtalen mellom staten og Norges Bondelag om 

nedskalering av melkeproduksjonen må vektlegges i 2020. 

 

LMD understreker at det er viktig med god samhandling mellom Landbruksdirektoratet og 

Mattilsynet, jf. avtale av 16.01.19 om rutiner for utveksling av informasjon mellom Mattilsynet 

og landbruksforvaltningen i saker om dyrevelferd. 

 

Markedstiltak, handel og industri 

Landbruksdirektoratet har ansvar for sekretariatsfunksjonen for Omsetningsrådet. 

Direktoratet skal som sekretariat for Omsetningsrådet følge opp endringene etter 

gjennomgangen av regelverket for markedsbalansering. 

 

Som sekretariat for Omsetningsrådet forvalter Landbruksdirektoratet virkemidler innen 

markedsordningene for melk, kjøtt, egg, grønt, potet og korn. Formålet med ordningene er å 

sikre avsetning for norske jordbruksråvarer. Det er viktig med god forvaltning av de ulike 

markedsordningene, der like konkurransevilkår for aktørene står sentralt.  

 

Landbruksdirektoratet forvalter importvernet for landbruksvarer gjennom tolladministrering og 

tollkvoter, ordningen med råvarepriskompensasjon, ordninger for eksportstøtte og 

ordningene for utenlands og innenlands bearbeiding. Direktoratet skal forvalte importvernet 

for landbruksvarer i tråd med unilaterale, bilaterale og multilaterale forpliktelser, med mål om 

å sikre avsetning for norske landbruksvarer. I forbindelse med forvaltningen av importvernet 

og vurdering av behov for supplering av norsk produksjon gjennom import, må Landbruks-

direktoratet sørge for i tide å få relevant og oppdatert informasjon om forsyningssituasjonen. 

Landbruksdirektoratet må ha god kunnskap om hele verdikjeden for mat, herunder 

konkurransen i og mellom de ulike leddene i verdikjeden. 

 

Landbruksdirektoratet skal videreføre arbeidet med faglige analyser og grunnlagsmateriale til 

bruk i internasjonale forhandlinger (WTO, EU, EFTA), og rapportering i henhold til 

internasjonale forpliktelser. Direktoratet må også påregne å bidra med analyser knyttet til 
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Brexit. Direktoratet må forberede særskilte tilpasninger knyttet til utfasingen av eksportstøtte 

for landbruksvarer fra 01.01.21. 

 

Landbruksdirektoratet skal følge nøye med på konkurransesituasjonen til den mest 

konkurranseutsatte industrien som foredler jordbruksråvarer (RÅK-industrien), herunder 

følge opp gjennomgangen i RÅK-ordningen (vareomfang mv.) fram mot jordbruksoppgjøret 

2020. Markedsovervåkning og innhenting av norske og internasjonale priser er også viktige 

oppgaver.  

 

Landbruksdirektoratet skal i løpet av 2020 ferdigstille en løsning for kartlegging av matsvinn i 

primærleddet i jordbrukssektoren. 

 

Ved søknader om importkvote på rein med redusert tollsats skal saken forelegges 

departementet. 

 

Digitalisering og organisasjon 

Landbruksdirektoratet skal videreutvikle styringssystemene i virksomheten og fortsette 

arbeidet med å effektivisere virksomheten og tjenestene. 

 

Direktoratet skal videreutvikle datasystemene slik at disse blir mer brukervennlige og bidrar 

til effektivisering og god informasjonssikkerhet. Direktoratet må i 2020 vektlegge arbeidet 

med utvikling av IKT-systemer innenfor importvern og RÅK, kvoteordningen for melk, videre-

utvikling av eStil PT, digitalisering av skogforvaltningen og tilpasninger i Agros for ordninger 

som er overført til fylkeskommunene. Departementet skal holdes godt orientert om de store 

utviklingsprosjektene på IKT-området i 2020.  

 

Arbeidet med sikkerhet og beredskap vil være et viktig område også i 2020, herunder 

øvingsaktivitet. I tillegg skal direktoratet fortsette arbeidet med å integrere den nye 

personvernforordningen (GDPR) i de ulike saksbehandlings- og IKT-systemene. 

 

2.3 Nye oppgaver i 2020 

 

2.3.1 Oppfølgingen av reindriftsavtalen 2019/2020 og jordbruksoppgjøret 2019 m.m. 

Det vises til kap. 3 i tildelingsbrevet av 01.07.19 til Landbruksdirektoratet. I tillegg kommer 

følgende oppgaver: 

Kompetansenettverksordningen for lokalmat 

Det vises til kap. 7.2.10 i Prop. 120 S (2018-2019). Landbruksdirektoratet har ansvar for å 

utbetale tilskuddsmidlene i tråd med oppdragsbrev til fylkeskommunene, sammenstille 

rapporter fra de fem fylkeskommunene om kompetansenettverkene, og vurdere 

virkemiddelbruken totalt sett. 

Oppfølging av pollinatorstrategien 

Det vises til kap. 7.3.2 i Prop. 120 S (2018-2019). Landbruksdirektoratet skal bidra til at tiltak 

og føringer i Nasjonal pollinatorstrategi følges opp.  
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2.3.2 Fylkesvise midler til rekruttering og kompetanseheving (RK-midlene) 

Det vises til kap. 3.9 i tildelingsbrevet av 01.07.19 til Landbruksdirektoratet. Fra 2020 skal 

direktoratet ha nasjonalt ansvar for forvaltningen av midler til rekruttering og 

kompetanseheving. Forvaltningsansvaret innebærer bl.a. å være klageinstans, samt å 

sammenstille informasjon om og analysere bruken av midlene basert på rapportene fra 

fylkeskommunene. 

 

2.3.3 Innenlands bearbeiding 

LMD har overtatt forskriftskompetansen for ordningen med innenlandsk bearbeiding av 

landbruksvarer fra Tolletaten. Forslag til ny forskrift har vært på høring og det forventes at 

denne fastsettes tidlig i 2020. Landbruksdirektoratet skal administrere ordningen. 

 

2.3.4 Klimaavtalen mellom regjeringen og jordbruket 

Det vises til intensjonsavtale av 21.06.19 mellom regjeringen og jordbruket om reduserte 

klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket. Som en oppfølging av avtalen, skal 

det settes ned en gruppe som får ansvar for regnskapsføring og som skal gjøre opp status 

for progresjon og utvikling i arbeidet. Landbruksdirektoratet må påregne noe arbeid med 

dette. 

 

2.3.5 Forvaltning av oppkjøpsordningen for melkekvoter 

Det vises til protokoll fra møtet 16.10.19 mellom staten og Norges Bondelag om nedskalering 

av melkeproduksjonen. Landbruksdirektoratet skal forvalte oppkjøpsordningen for 

melkekvoter. 

 

2.3.6 Landbruks- og matCERT - Øvelse 

Landbruksdirektoratet, som forvalter av Landbruks- og matCERT, skal delta i øvelsen Digital 

2020. Digital 2020 er en nasjonal tverrsektoriell øvelse innen digital sikkerhet. Landbruks-

direktoratet vurderer selv i hvilket omfang det er hensiktsmessig å delta, men funksjonen til 

Landbruks- og matCERT skal inngå i øvelsen. Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NIBIO vil 

også bli bedt om å delta. Landbruksdirektoratet skal koordinere virksomhetenes planlegging 

og deltakelse i øvelsen. 

 

2.3.7 Samling for fylkesmennenes landbruks- og miljødirektører 

Landbruksdirektoratet skal i 2020 gjennomføre en felles samling for fylkesmennenes 

landbruks- og miljødirektører i samarbeid med Miljødirektoratet. Program skal utarbeides i 

dialog med LMD og KLD. 

 

2.3.8 Utvalgte kulturlandskap 

Landbruksdirektoratet skal i samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren innen 

15.09.20 levere forslag til plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket for 

perioden 2020-2025. Planen skal vurdere status for ordningen og muligheter for utvelgelse 

av nye områder, inkludert en tidsplan, samt behovet for eventuelt å styrke eksisterende 

områder. Planen skal baseres på gjeldende økonomiske rammer.  
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2.3.9 Rovvilt 

Landbruksdirektoratet skal gi faglige råd i jordbruks- og reindriftsfaglige spørsmål til LMD og 

KLD. Direktoratet skal videre gi faglig støtte til fylkesmannens arbeid som faglig sekretariat 

for rovviltnemndene og gjøre en jordbruks- og reindriftsfaglig vurdering, samt gi uttalelse til 

forvaltningsplaner for rovvilt før de vedtas i rovviltnemndene. Direktoratet skal være 

representert i Kontaktutvalg for rovviltforvaltning og inviteres som observatør i kontaktforum 

mellom KLD, LMD og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Statens rovviltpolitikk 

har innvirkning på samisk reindrift. Dette innebærer at Landbruks-direktoratet må vurdere 

forvaltningsplanene også opp mot statens forpliktelser overfor samene som urfolk.  

 

2.3.10 Pelsdyr 

Stortinget har vedtatt lov om forbud mot hold av pelsdyr. Forskrift om kompensasjon etter 

avvikling av hold av pelsdyr mv. ble fastsatt 27.11.19. Landbruksdirektoratet får det 

overordnede ansvaret for forvaltning av ordningen. Fylkesmannen skal treffe vedtak etter 

forskriften i første instans. Landbruksdirektoratet må legge stor vekt på enhetlig behandling 

av kompensasjonssakene i de ulike fylkesmannsembetene. Direktoratet må videre bidra til at 

kompetansen som etableres i fylkesmannsembeter som får mange søknader til behandling, 

blir utnyttet best mulig gjennom erfaringsutveksling og liknende.  

 

2.3.11 Skog – utredning beredskap, foryngelse m.v. 

Foryngelse 

Arbeidet med styrket oppfølging av foryngelsesplikten er en prioritert oppgave på skog-

området. Departementet ber direktoratet vurdere bruk av satellitt- og fjernmålingsdata og 

andre datakilder for kartfesting av foryngelsesflater etter hogst, og hvordan dette ev. kan 

innarbeides i systemet for skogordningene (ØKS), jf. kap. 5.3 LUF/Skogbruk med omtale av 

midler til arbeidet. Departementet ber også direktoratet vurdere hva slags krav og prosedyrer 

som skal stilles ved omdisponering av skogareal til beite for å sikre at tiltaket ikke blir en 

omgåelse av foryngelsesplikten. 

Beredskap 

Store barkbilleangrep i deler av Europa gir økende bekymring for et større utbrudd i 

Norge. Departementet ber Landbruksdirektoratet, i samarbeid med NIBIO, utarbeide en 

faglig beredskapsplan for å kunne håndtere et stort angrep av barkbiller på skog i Norge.  

Det er nødvendig å gå nærmere gjennom spørsmål om skogens og skogbrukets rolle knyttet 

til naturfare, særlig faren for skred. Landbruksdirektoratet må regne med oppgaver på dette 

området. LMD kommer tilbake til saken. 

Skogvern 

Regjeringen vil verne 10 pst. av skogen gjennom privat frivillig vern og vern av offentlig eide 

skogarealer. Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser 

for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet. Landbruksdirektoratet må 

påregne å bidra i utredningsarbeidet. 

Restaurering av myr 

Direktoratet bes samarbeide med Miljødirektoratet om å oppdatere plan for restaurering av 

myr og annen våtmark 2016-2020, slik at planen kan gjelde for perioden 2021-2025. 
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2.3.12 Saker knyttet til naturmangfoldlovens virkeområde 

Det skal opprettes en direktoratsgruppe for oppfølging av virkemidler for truet natur, jf. brev 

av 18.10.19 fra KLD. Landbruksdirektoratet skal delta i gruppen. Direktoratet skal også bidra 

i arbeidet med oppfølging av tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer. 

 

2.3.13 Massedeponering 

Det vil bli opprettet en direktoratsgruppe knyttet til håndtering av overskuddsmasser, med 

deltakelse fra bl.a. Miljødirektoratet. Landbruksdirektoratet må delta i gruppen. LMD kommer 

tilbake til saken. 

 

2.3.14 Økologisk grunnkart 

Landbruksdirektoratet skal bidra aktivt til utviklingen av det økologiske grunnkartet gjennom 

deltakelsen i direktoratsgruppen for økologiske grunnkart. 

 

2.3.15 Nasjonal strategi for urbant landbruk 

LMD sammen med flere andre departementer skal utarbeide en nasjonal strategi for urbant 

landbruk. Det kan bli behov for noe faglig bistand fra Landbruksdirektoratet i dette arbeidet. 

LMD kommer tilbake til saken. 

 

2.3.16 Genetiske ressurser 

Det vises til LMDs strategi for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og 

landbruk, jf. pkt. 2.3.13 i tildelingsbrev av 29.01.19. Landbruksdirektoratet skal følge opp 

strategien, bl.a. skal strategien legges til grunn for tildeling av midler fra genressurstilskudds-

ordningen. Videre skal direktoratet bidra i departementets arbeid med å videreutvikle tydelige 

tematiske mål og tiltaksplaner for det nasjonale arbeidet med genetiske ressurser og 

gjennomgå bevaringssystemene med sikte på en helhetlig plan for organisering og 

finansiering. Direktoratet skal også bidra til integrering av hensynet til bevaring og 

bærekraftig bruk av genetiske ressurser i øvrig forvaltning og policyarbeid.  

 

3. Andre vesentlige forhold 

Effektiv ressursbruk 

Stortinget har vedtatt landbruks- og matpolitiske mål, der en effektiv landbruks- og 

matforvaltning er ett av målene. Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at 

Landbruksdirektoratet benytter tildelte midler på en kostnadseffektiv måte, jf. Reglement for 

økonomistyring i staten § 4. Direktoratet skal i årsrapporten for 2020 redegjøre for hvordan 

virksomheten har arbeidet for å gjøre ressursbruken og den interne driften mer effektiv, og 

slik bidratt til å oppfylle målet om en effektiv landbruks- og matforvaltning. Omtalen 

inkluderes i årsrapportens del IV – Styring og kontroll, jf. kap. 7. 

 

Regjeringens fellesføring for 2020 

Landbruksdirektoratet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for 

regjeringens inkluderingsdugnad, jf. rundskriv H-6/19 av 18.12.19 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Direktoratet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan 

rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 prosent, vurdere eget arbeid opp 
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mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Ved nyansettelser i faste eller 

midlertidige stillinger i 2020, skal det informeres i årsrapporten om antall med nedsatt 

funksjonsevne eller hull i CV'en, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige stillinger 

totalt. Direktoratet skal rapportere i tråd med føringer i rundskriv H-6/19. 

 

4. Budsjettvedtak 

Utgifter 

 

Kap. 1137 Forskning og innovasjon  

Post 54 Næringsrettet matforskning mm. kr 170 000 000 

 

Kap. 1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer  

Post 71 Tilskudd til genressursforvaltning  

 og miljøtiltak kr 6 800 000 

 

Kap. 1142 Landbruksdirektoratet 

Post 01 Driftsutgifter kr 241 733 000 

Post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehold kr 12 051 000 

Post 50 Arealressurskart kr 7 676 000 

Post 60 Tilskudd til veterinærdekning kr 170 286 000 

Post 70  Tilskudd til fjellstuer kr 816 000 

Post 71 Omstillingstiltak Indre Finnmark kr 4 513 000 

Post 72 Erstatninger kr  452 000 

Post 73  Tilskudd til erstatninger m.m. kr 55 610 000 

Post 74 Kompensasjon til dyreeiere som blir  

 pålagt beitenekt kr 1 000 000 

Post 77 Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av 

 pelsdyrhold kr 160 000 000 

Post 80 Radioaktivitetstiltak kr  500 000 

 

Kap. 1148 Naturskade - erstatninger  

Post 71 Naturskade, erstatninger kr 168 000 000 

 

Kap. 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket 

Post 51 Tilskudd til Utviklingsfondet for  

 skogbruket kr 3 488 000 

Post 71  Tilskudd til verdiskapingstiltak i 

 skogbruket  kr 78 774 000 

Post 73  Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak kr 23 519 000 

 

Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 

Post 21 Spesielle driftsutgifter kr 12 500 000 

Post 50  Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond (LUF) kr 1 250 553 000 
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Post 70 Markedsregulering kr 303 747 000 

Post 71  Tilskudd til erstatninger m.m. kr 43 000 000 

Post 73 Pristilskudd kr 3 800 600 000 

Post 74 Direkte tilskudd kr  9 404 044 000 

Post 77 Utviklingstiltak kr 281 980 000 

Post 78 Velferdsordninger kr 1 547 195 000 

 

 

Kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen 

Post 51  Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet kr 36 600 000 

Post 72 Tilskudd til organisasjonsarbeid kr 7 300 000 

Post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd kr 88 200 000 

Post 79 Velferdsordninger kr 4 000 000 

 

Det tas forbehold om endringer i tildelingen som følge av eventuelle endringer i budsjettet for 

2020. Etter Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret og reindriftsoppgjøret 2020, revidert 

nasjonalbudsjett 2020 og nysalderingen 2020 vil det bli sendt supplerende tildelingsbrev. 

 

Inntekter 

Det er budsjettert med følgende inntekter i 2020: 

Kap. 4142 Landbruksdirektoratet  

Post 01 Driftsinntekter, refusjoner m.m. kr 44 363 000 

 

Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 

Post 85 Markedsordningen for korn kr 50 000 

 

Kap. 5576 Sektoravgifter under LMD  

Post 70 Forskningsavgift på landbruksprodukter kr 170 000 000 

 

Landbruksdirektoratet forvalter også ordningen med tollkvoter for landbruksvarer som 

budsjetteres under Finansdepartementet, kap. 5511 post 71 Auksjonsinntekter fra tollkvoter, 

jf. omtale under kap. 5.4. 

 
Det tas forbehold om endringer i inntektsbudsjetteringen som følge av eventuelle endringer i 

budsjettet for 2020. 

 

5. Nærmere omtale av tildeling for 2020 

5.1 Driftsutgifter og driftsinntekter 

Kap. 1142 post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen, 241 733 000 kroner, forutsettes å dekke Landbruksdirektoratets driftsutgifter. 

LMD kommer tilbake til virkning av lønnsoppgjøret 2020 i løpet av høsten 2020.  
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Sammenliknet med 2019-budsjettet er bevilgningen endret som følge av lønns- og prisvekst, 

regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE) og en konsekvensjustering 

(reduksjon) på 5 300 000 kroner av den ekstra bevilgningen i 2019 knyttet til flyttingen til 

Steinkjer. I 2020 er det avsatt 11 700 000 kroner for å dekke kostnader til rekruttering, dobbel 

bemanning i kritiske roller, drift og leie av lokaler i Steinkjer.  

 

Hoveddelen av de administrative utgiftene, inkludert ordinære utviklingskostnader, er bud-

sjettert under post 01. Under kap. 1150, post 21, kan det dekkes kostnader i forbindelse med 

utvikling av fagsystemer, evalueringer og arbeidsgrupper, jf. omtale i kap. 5.2. For å kunne 

ha nødvendig fleksibilitet, vil det likevel fortsatt være aktuelt å belaste kap. 1150, postene 50, 

70, 74, 77 og 78 med visse utgifter, særlig av utviklings- og utredningskarakter samt ved 

evalueringer, jf. omtale under kap. 1150 i Prop. 1 S (2019-2020). Dette kan for eksempel 

være aktuelt dersom jordbruksoppgjøret medfører særskilte utviklingsbehov. Slike 

belastninger skal tas opp med LMD på forhånd, dersom de ikke følger av fullmakter gitt i 

vedtak eller i tildelingsbrev.  

 

Utredningsoppdrag og juridisk bistand i forbindelse med markedsordningen for melk, kan 

dekkes over prisutjevningsordningen for melk (PU). Før ev. belastning av PU, skal saken 

forelegges departementet. Utgifter til revisjon av PU, dekkes over PU. 

 

Utviklingsoppgaver 

Økologisk jordbruk 

Inntil 200 000 kroner kan belastes LUF, ordningen utviklingstiltak økologisk landbruk, til kjøp 

av tjenester knyttet til markedsinformasjon om økologiske matvarer. 

Kjøp av markedsdata for melkeprodukter 

Inntil 90 000 kroner kan belastes prisutjevningsordningen for melk til kjøp av tjenester knyttet 

til markedsinformasjon om ost og yoghurt. 

 

IKT 

Vedlikehold og drift av skogfondsordningen 

Inntil 1 700 000 kroner kan belastes sentralt inntrukne rentemidler til vedlikehold av 

fagsystemene for skogordningene. 

 

Kap. 1142 post 01 Driftsinntekter 

Det er budsjettert med inntekter, 44 363 000 kroner, svarende til Landbruksdirektoratets 

utgifter med:  

- administrasjon av LUF og andre fond (dekkes av fondsmidler) 

- saker for Omsetningsrådet (dekkes av omsetningsavgiften) 

- forvaltning av prisutjevningsordningen for melk (PU) (dekkes av PU)  

- forvaltning av kvoteordningen for melk (dekkes av overproduksjonsavgiftsmidler som 
følge av produksjon ut over melkekvote) 

- oppgaver knyttet til forskningsavgiften (dekkes av avgiftsmidler) 
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5.2 Forvaltning av tilskuddsordninger og erstatningsordninger 

Landbruksdirektoratet skal til enhver tid ha oversikt over hvor stor del av bevilgningene som 

er kommet til utbetaling, og hvor stor del som er bundet opp i bindende tilsagn som ikke er 

kommet til utbetaling. Direktoratet må påse at samlet utbetaling og tilsagn ikke overskrider 

beløpene som her stilles til disposisjon for hver enkelt ordning, med tillegg av eventuelt 

overført beløp fra forrige budsjettermin. I den grad ubrukte midler fra 2019 kommer i tillegg, 

vil dette bli meddelt i eget brev på et senere tidspunkt. 

 

Tilskuddsordningene må forvaltes i samsvar med generelle bestemmelser og krav i 

økonomiregelverket og virksomhetsinstruksen. Landbruksdirektoratets ansvar for å forvalte 

delegerte tilskuddsordninger omfatter også ansvaret for å sikre at pengekrav ikke foreldes 

gjennom avtaler om utsatt foreldelsesfrist eller gjennom å ta ut forliksklage. Dette omfatter 

også saker som er under endelig behandling i departementet.  

 

LMD og Landbruksdirektoratet har i styringsmøtene 10.12.18 og 05.04.19 drøftet 

direktoratets oppfølging av pkt. 4.1 (Forvaltning av tilskuddsordninger) i virksomhets-

instruksen. LMD vil, på grunnlag av notat fra Landbruksdirektoratet, drøfte videre oppfølging i 

eget møte med direktoratet. 

  

Landbruksdirektoratet kan fastsette nærmere regler mv., som er nødvendig for forvaltningen 

av ordningene, innenfor det som departementet har fastsatt og det som framgår av dette 

tildelingsbrevet.  

 

Tilskuddsforvaltningen må baseres på virksomhetens vurdering av risiko og vesentlighet, og 

skal være en integrert del av direktoratets arbeid med risikostyring. 
 
Kap. 1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer 

Post 71 Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak 

Det er tildelt 6 800 000 kroner. Av beløpet skal 6 300 000 kroner gå til tiltak og prosjekter for 

forvaltning av genetiske ressurser og 500 000 kroner øremerkes til Genbanken for verpe-

høns (Hvam). For søknadsomgangen for tilskudd til genressurstiltak i 2020 bes Landbruks-

direktoratet om å dekke Norges kontingent i de europeiske genressursnettverkene Euforgen, 

ECPGR og ERFP, finansiert over post 71. 

 
Kap. 1142 Landbruksdirektoratet 

Post 45 Større utstyrskjøp og vedlikehold 

Det er bevilget 12 051 000 kroner. Posten skal dekke utgiftene til oppfølging av Norges 

ansvar ved gjennomføring av ny reingjerdekonvensjon med Finland og for konvensjons-

gjerdene mot Sverige, Finland og Russland. Posten skal også dekke utgiftene til oppfølging 

av reinbeiteavtaler i Rørosregionen og til vedlikehold av gjerdene i Hemsedal og Lærdal.  

 

I tillegg skal posten dekke eventuelle erstatningskrav fra finske og russiske myndigheter i 

samsvar med gjeldende reingjerdekonvensjon og avtaler.  
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Departementet ber om at direktoratet prioriterer oppfølging av ny konvensjon mellom Norge 

og Finland, herunder bygging av nye konvensjonsgjerder. I tillegg skal direktoratet prioritere 

kritisk vedlikehold av gjerder mot Russland, Finland og Sverige, kritisk vedlikehold av 

sperregjerder i Rørosregionen og kritisk vedlikehold av CWD-gjerdet i Mørkedalen. 

Oppfølging av inngåtte reinbeiteavtaler i Rørosregionen skal også prioriteres. 

 

Post 50 Arealressurskart 

Det er bevilget 7 676 000 kroner i støtte til vedlikehold av arealressurskart (AR5) som gir 

næringsdrivende og forvaltningen tilgang til arealinformasjon av høy kvalitet. Midlene tildeles 

NIBIO. Landbruksdirektoratet utformer brev med krav til rapportering m.m. 

 

Post 60 Tilskudd til veterinærdekning 

Det er bevilget 170 286 000 kroner i tilskudd til veterinærdekning, herav 133 200 000 kroner 

til vaktgodtgjøring, 31 400 000 kroner til stimuleringstiltak i kommunene og 5 686 000 kroner 

til administrative kostnader i kommunene. Midlene til vaktgodtgjøring skal fordeles til 

kommunene ut fra fastlagt vaktinndeling og vaktopplegg. Stimuleringstilskuddet skal fordeles 

til fylkene slik departementet har fastsatt nedenfor. Fylkesmannen kan bestemme hvilke 

kommuner som skal kunne få stimuleringsmidler i tråd med retningslinjer fra Landbruks-

direktoratet. Direktoratet gis også fullmakt til å fordele inntil 750 000 kroner til Fylkesmannen 

i Troms og Finnmark, som kan brukes til å sikre tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester 

på Svalbard. Eventuelle midler som ikke kommer til anvendelse på Svalbard kan omfordeles 

til fylkene. 

 

Stimuleringstilskuddet (kr): 

Innlandet – 2 849 000   

Viken – 823 000 

Vestfold og Telemark – 984 000 

Agder – 1 040 000 

Rogaland – 548 000 

Vestland – 5 799 000 

Møre og Romsdal – 3 065 000 

Trøndelag – 4 928 000 

Nordland – 5 340 000 

Troms og Finnmark 5 274 000 

Svalbard – 750 000 

   
Post 70 Tilskudd til fjellstuer 

Det er bevilget 816 000 kroner. 

 
Post 71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark 

Det er bevilget 4 513 000 kroner til å finansiere ulike tilpasninger og tiltak for å legge til rette 

for en bærekraftig reindrift i Finnmark. Utgifter til telling av rein, utgifter til økt kunnskap om 

produksjon og tap i reindriften, overvåkningsprogrammet for Finnmarksvidda, samt enkelte 

utviklings- og utredningskostnader, blir også dekket over denne posten.  
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Av bevilgningen skal 200 000 kroner settes av til å dekke kostnader til en arbeidsgruppe som 

skal utarbeide kriterier for bærekraftsmålene for reindriftspolitikken, jf. brev av 12.12.19 til 

Landbruksdirektoratet m.fl. Direktoratet skal delta i sekretariatet for arbeidsgruppen, jf. brev 

av 12.12.19 til Landbruksdirektoratet. 

 

Departementet ber om at følgende tiltak prioriteres finansiert over post 71 i 2020:  

1. Gjennomføring av kontrolltiltak, herunder tellinger av rein i Finnmark og i områder sør for 

Finnmark der fylkesmannen har innmeldt behov for telling 
2. Ferdigstilling av prosjektet digitalisering av reindriftens arealbrukskart med rapport til 

LMD når prosjektet er ferdigstilt 
 

I tillegg skal Landbruksdirektoratet vurdere hvordan Reindriftsstyrets vedtak om å evaluere 

reintallsreduksjonsprosessen kan gjennomføres.  

 

Post 72 Erstatninger 

Det er bevilget 452 000 kroner til dekning av erstatninger ved ekspropriasjon av rett til rein-

beite i Trollheimen, jf. forutsetningene i overskjønn hjemlet av Frostating lagmannsrett 

02.09.99, og beiteleie i samsvar med inngåtte reinbeiteavtaler. Posten er en 

overslagsbevilgning. 

 
Post 73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesjukdommer 

Det er bevilget 55 610 000 kroner. Posten er en overslagsbevilgning. Bevilgningen er 

tilpasset år med gjennomsnittlig skadeomfang. Tiltak for å redusere innholdet av radio-

aktivitet hos storfe og småfe på utmarksbeite som følge av atomulykken i Tsjernobyl blir også 

dekket over denne posten.  

 

Post 74 Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt 

Det er bevilget 1 000 000 kroner.  

 

Post 77 Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold 

Det er bevilget 160 000 000 kroner. Bevilgningen vil bli tilpasset nødvendige utbetalinger. En 

mindre del av bevilgningen kan brukes til administrative kostnader. Evt. belastninger av 

administrasjonskostnader skal avklares med LMD. 

 

Post 80 Radioaktivitetstiltak 

Det er bevilget 500 000 kroner til statens dekning av kostnader med radioaktivitetstiltak i 

reindriften som følge av radioaktivt nedfall etter Tsjernobylulykken. 

 
Kap. 1148 Naturskade – erstatninger 

Post 71 Naturskade, erstatninger  

Det er bevilget 168 000 000 kroner. Posten er en overslagsbevilgning. Bevilgningen skal 

dekke innfrielse av både nye tilsagn og utestående tilsagn fra tidligere år. I tillegg skal 

bevilgningen dekke kostnader ved taksering av skader, informasjonstiltak og andre tiltak som 

bidrar til å redusere skadevirkningene av framtidige naturulykker eller øker virkningen av de 

ressursene som blir nyttet på naturskadeområdet. Bevilgningen skal også dekke nødvendige 
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utgifter til ekstrahjelp, og vedlikehold og utvikling av IKT-system for ordningen. I tillegg skal 

utgifter til Klagenemnda dekkes over posten. 

 

Det kan under post 71 i 2020 overføres ansvar (gitte, ikke innfridde tilsagn) til 2021 på inntil    

90 500 000 kroner (tilsagnsfullmakt).  

 
Kap. 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket 

Post 71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket 

Det er bevilget 78 774 000 kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket, fordelt med om lag           

18 774 000 kroner til skogsvegformål og 60 000 000 kroner til tømmerkaier. Bevilgningen 

skal dekke innfrielse av både nye tilsagn og utestående tilsagn fra tidligere år. Det kan under 

post 71 i 2020 overføres ansvar (gitte, ikke innfridde tilsagn) til 2021 på inntil 116 200 000 

kroner (tilsagnsfullmakt).  

 

Post 73 Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak  

Det er tildelt 23 519 000 kroner for oppfølging av skogkulturtiltakene tettere planting ved 

forynging etter hogst og gjødsling av skog for 2020. Fordeling av midlene mellom de to 

tiltakene gjøres på grunnlag av utviklingen i søknadstilfanget og erfaringene fra forvaltningen 

av ordningene i perioden 2017-2019.  

 
Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 

Fordelingen av bevilgningene på kap. 1150 på poster/underposter framgår av Prop. 1 S 

(2019-2020). Departementet ber Landbruksdirektoratet legge denne fordelingen til grunn for 

sin oppfølging av bevilgningene på kap. 1150.  

 

Eventuell omdisponering mellom underposter skal forelegges LMD. For de overførbare 

bevilgningene under kap. 1150, er det bevilgningene som styrer tilskuddssatsene. Dersom 

det innenfor bevilgningen eventuelt er grunnlag for økning av satsene ut over det som er 

avtalt i jordbruksavtalen, skal dette forelegges LMD for godkjenning. For produksjonstil-

skuddene, jf. jordbruksavtale 2019-2020 kap. 7, skal forslag til endelige satser forelegges 

departementet, som fastsetter satsene. 

 
Post 21 Spesielle driftsutgifter 

Det er tildelt 12 500 000 kroner, herav 8 500 000 kroner til ny IKT-løsning for importvern og 

RÅK, 1 000 000 kroner til første fase av arbeidet med nytt fagsystem for erstatnings-

ordningene i landbruket og 3 000 000 kroner til videreutvikling av eStil PT, bl.a. tiltak for 

effektivisere utbetalingene og forbedre søknadsprosessen for bruker og forvaltning. 

 
Post 70 Markedsregulering 

Det er bevilget 303 747 000 kroner. 

70.11 Markedstiltak 

Det er bevilget 31 400 000 kroner. Midlene tildeles Omsetningsrådet. Det forutsettes at 

Omsetningsrådet anvender midlene i samsvar med forutsetningene i jordbruksoppgjøret. 

70.12 Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.m. 
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Det er bevilget 234 347 000 kroner, herav 198 347 000 kroner til prisnedskriving og             

36 000 000 kroner til eksportrestitusjon. 

70.13 Tilskudd til potetsprit og potetstivelse 

Det er bevilget 38 000 000 kroner, herav 18 000 000 kroner til potetsprit og 20 000 000 

kroner til potetstivelse. 

 

Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. 

Det er bevilget 43 000 000 kroner. Posten er en overslagsbevilgning og omfatter følgende 

ordninger: 
- Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon  
- Erstatning ved svikt i honningproduksjon 

 

Post 73 Pristilskudd 

Det er bevilget 3 800 600 000 kroner. Til grunn for bevilgningen ligger prognoser for kvantum 

i 2020 (ull, melk, kjøtt og korn) og priser/satser for avtaleperioden 2019/2020. Posten er en 

overslagsbevilgning. 

73.11 Tilskudd til norsk ull 

Det er bevilget 124 000 000 kroner. Landbruksdirektoratet er ansvarlig for differensieringen 

av tilskuddssatsene på de ulike ullkvalitetene.  

73.13 Pristilskudd melk 

Det er bevilget 701 100 000 kroner, herav 70 100 000 kroner til grunntilskudd geitmelk og  

631 000 000 kroner i distriktstilskudd til all melk. 

73.15 Pristilskudd kjøtt 

Det er bevilget 1 453 400 000 kroner, herav 94 000 000 kroner til grunntilskudd (sau/lam og 

geit/kje), 255 000 000 kroner til kvalitetstilskudd (storfe), 654 400 000 kroner til 

distriktstilskudd og 450 000 000 kroner i tilskudd til lammeslakt og kjeslakt.  

73.16 Distriktstilskudd egg 

Det er bevilget 3 500 000 kroner.  

73.17 Distriktstilskudd, frukt, bær, grønnsaker og potet 

Det er bevilget 152 300 000 kroner. Underposten omfatter 148 000 000 kroner til 

distriktstilskudd frukt, bær og grønnsaker, og 4 300 000 kroner til distriktstilskudd for 

potetproduksjon i Nord-Norge. 

73.18 Frakttilskudd 

Det er bevilget 385 700 000 kroner. Underposten omfatter ordningene med frakttilskudd på 

kjøtt (143 000 000 kroner), egg (7 700 000 kroner), korn (82 000 000 kroner) og kraftfôr             

(153 000 000 kroner). 

73.19 Prisnedskrivingstilskudd korn  

Det er bevilget 881 100 000 kroner.  

73.20 Tilskudd matkorn 

Det er bevilget 99 500 000 kroner.  

 
Post 74 Direkte tilskudd 

Det er bevilget 9 404 044 000 kroner.  

74.11 Driftstilskudd, melkeproduksjon og kjøttfeproduksjon 
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Det er bevilget 1 678 900 000 kroner. Av beløpet er det avsatt 1 334 800 000 kroner til 

tilskudd til melkeproduksjon og 344 100 000 kroner til tilskudd til kjøttfeproduksjon.  

74.14 Tilskudd til husdyr 

Det er bevilget 2 552 385 000 kroner. Av beløpet er det avsatt 2 534 685 000 kroner til 

tilskudd til husdyr og 17 700 000 kroner til tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser.  

74.16 Beitetilskudd 

Det er bevilget 971 900 000 kroner, herav 591 300 000 kroner til utmarksbeitetilskudd og            

380 600 000 kroner til generelt beitetilskudd. 

74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd 

Det er bevilget 3 552 200 000 kroner, herav 1 438 300 000 kroner til kulturlandskapstilskudd 

og 2 113 900 000 kroner til arealtilskudd. 

74.19 Regionale miljøprogram 

Det er bevilget 528 159 000 kroner. Midlene tildeles fylkesmannen. 

74.20 Tilskudd til økologisk landbruk  

Det er bevilget 120 500 000 kroner, herav 72 100 000 kroner til ekstra husdyrtilskudd og               

48 400 000 kroner til ekstra arealtilskudd. 

  
Post 77 Utviklingstiltak 

Det er bevilget 281 980 000 kroner.  

77.11 Tilskudd til dyreavl m.m. 

Det er bevilget 92 600 000 kroner, fordelt med 25 600 000 kroner til tilskudd til semin-

tjenester, 52 700 000 kroner til tilskudd til veterinære reiser og 14 300 000 kroner til tilskudd 

til søknadsberettigede avlsorganisasjoner. Det innhentes uttalelse fra Norges Bondelag og 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag om tilskudd til avlsorganisasjoner. Det forutsettes at 

avlsorganisasjonene samarbeider med Norsk genressurssenter for å bidra til at genetiske 

ressurser som ligger i små sårbare populasjoner av tradisjonelle norske raser ikke går tapt, 

herunder bidra til semin på slike raser, når det anses hensiktsmessig. 

77.12 Tilskudd til frøavl m.m. 

Det er bevilget 27 020 000 kroner. Ordningen omfatter pristilskudd, arealtilskudd, 

lagringstilskudd med en samlet ramme på 17 020 000 kroner og 10 000 000 kroner til 

tilskudd til beredskapslagring av såkorn. Tilskudd til lagring av såkorn utbetales med en sats 

på 0,90 kroner per kg til maksimalt 11 000 tonn såkorn. 

77.13 Tilskudd til rådgivning  

Det er bevilget 98 000 000 kroner. Minst 14 000 000 kroner av de tildelte midlene skal gå til 

HMS-rådgiving og HMS-relaterte tiltak, og minst 5 500 000 kroner skal nyttes til byggteknisk 

rådgiving. Midlene tildeles Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Landbruksdirektoratet utformer 

brev med krav til rapportering m.m.  

77.15 Tilskudd til kvalitetstiltak 

Det er tildelt 49 360 000 kroner til følgende tiltak: 

- Utvikling av plantemateriale, nordisk – 2 400 000 kroner 

- Utvikling av plantemateriale, oppformering – 12 500 000 kroner, herav 11 000 000 kroner 
til Sagaplant og 1 500 000 kroner til NMBU 

- Utvikling av plantemateriale, Graminor – 24 960 000 kroner 

- Kvalitetstiltak for settepotetavl – 9 500 000 kroner  

77.17 Tilskudd til fellesanlegg for frukt 
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Det er bevilget 15 000 000 kroner.  

 

Post 78 Velferdsordninger 

Det er bevilget 1 547 195 000 kroner.  

78.11 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 

Det er bevilget 1 224 267 000 kroner. 

78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. 

Det er bevilget 143 500 000 kroner. 

78.14 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 

Det er bevilget 38 700 000 kroner. Landbruksdirektoratet bes om å overføre midlene til 

Folketrygdfondets kap. 5700, post 71 (trygdeavgift). 

78.15 Tilskudd til landbruksvikarordningen 

Det er bevilget 68 228 000 kroner. Midlene tildeles fylkesmannen som fordeler midlene 

mellom avløserlagene. 

78.16 Tidligpensjonsordning for jordbrukere 

Det er bevilget 72 500 000 kroner. 
 
Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 
 
Post 85 Markedsordningen for korn 

Posten omfatter inntekter fra prisutjevningsbeløp på kraftfôrråvarer. Det er budsjettert med 

50 000 kroner i inntekter på posten i 2020. 
 
Kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen 
 
Post 72 Tilskudd til organisasjonsarbeid 

Det er bevilget 7 300 000 kroner i organisasjonstilskudd til Norske Reindriftsamers 

Landsforbund (NRL). Landbruksdirektoratet utformer tilskuddsbrev med krav til rapportering 

m.m. Kopi av NRLs rapportering oversendes departementet. 

 

Post 75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd 

Det er bevilget 88 200 000 kroner. Posten omfatter følgende ordninger: 
- Produksjonspremie – 35 500 000 kroner 
- Etableringstilskudd – 4 400 000 kroner 
- Særskilt driftstilskudd til ungdom – 2 200 000 kroner 
- Kalveslaktetilskudd – 25 600 000 kroner 
- Ektefelletillegg – 1 200 000 kroner 
- Særskilt driftstilskudd til kvinner med egen driftsenhet – 1 900 000 kroner 
- Distriktstilskudd – 17 400 000 kroner 

 

Post 79 Velferdsordninger 

Det er bevilget 4 000 000 kroner. Posten omfatter følgende ordninger: 
- Tidligpensjon – 2 500 000 kroner 
- Tilskudd for leid hjelp ved svangerskap/fødsel – 1 000 000 kroner 
- Tilskudd til sykepengeordningen i reindriften – 500 000 kroner – Landbruksdirektoratet 

bes om å overføre midlene til Folketrygdfondets kap. 5700, post 71 (trygdeavgift) 
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5.3 Fond 

Generelt 

Landbruksdirektoratet har forvaltningsansvaret, herunder regnskapsføreransvaret, for 

følgende statlige fond: 

 Landbrukets utviklingsfond (LUF) 

 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter  

 Utviklingsfondet for skogbruket  

 Reindriftens utviklingsfond (RUF) 

 

Når det gjelder administrative kostnader ved forvaltning av fond, gjelder generelt at 

administrative kostnader dekkes over fondet der vedtektene gir grunnlag for det. Utbetaling 

fra fondene skal skje gjennom statens konsernkontoordning. Tilsagn om tilskudd gitt av 

departementet forutsettes også utbetalt og regnskapsført av Landbruksdirektoratet.  

 

Landbruksdirektoratet bes overføre midlene fra statsbudsjettet til de enkelte fond slik at 

fondene til enhver tid har en positiv saldo i forhold til statskassa. Overføringene bes foretatt i 

halvårlige terminer, i januar og juli.  

 

Der fondsmidlene finansierer tilskuddsordninger, gjelder det som er omtalt i kap. 5.2 

(innledningen) om forvaltning av tilskuddsordninger. 

 

Når det gjelder ordninger over LUF som forvaltes av Innovasjon Norge (IN), skal Landbruks-

direktoratet utbetale midler fra LUF til IN i terminer 4 – 6 ganger pr. år. Det skal legges opp til 

regelmessig avstemming av fondsregnskapet og INs regnskap. Landbruks-direktoratet må 

vektlegge kontakten med IN for å sikre god samhandling og avstemming av regnskapene. 

 

IN forvalter også midler over Reindriftens utviklingsfond (RUF) til Utviklingsprogrammet for 

landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping for driftsåret 2019/2020. Bevilgningen,   

8 200 000 kroner, dekker også kostnadene til administrasjon av ordningen i IN med inntil 

1 700 000 kroner. Landbruksdirektoratet bes overføre midlene til IN 2 ganger pr. år. 

 

Det er fra LUF bevilget 63 000 000 kroner til Matmerk. Landbruksdirektoratet bes overføre 

midlene til stiftelsen i to utbetalinger. Matmerk mottar oppdragsbrev fra LMD. 

 

Det er fra LUF bevilget 15 000 000 kroner til drift av nasjonal modell for voksenagronomen, 

og 2 000 000 kroner til videre implementering av felles digitale løsninger for ordningen. 

Ordningen forvaltes av fylkeskommunene. Landbruksdirektoratet bes overføre midlene til 

fylkeskommunene i henhold til tilskuddsbrev fra LMD til fylkeskommunene. LMDs 

søknadsbehandling vil etter planen skje i februar 2020, jf. kopi av brev av 08.11.19 med 

orientering om midlene for 2020. 

 

Det er bevilget 1 500 000 kroner over LUF og 1 500 000 kroner over RUF til ordningen med 

konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part. Fylkesmannen i Trøndelag 

forvalter ordningen. Landbruksdirektoratet overfører bevilgningen fra RUF til LUF slik at 

midlene under ordningen samlet sett ligger i LUF. 
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Midler til forskning 

Forskningsavgiftsmidlene budsjetteres i statsbudsjettet på kap. 1137, post 54, og kap. 5576, 

post 70. Styret for fondet disponerer midlene innenfor budsjett fastsatt av LMD. Styret mottar 

oppdragsbrev fra LMD. 

 

Forskningsmidlene over jordbruksavtalen (LUF) disponeres av Styret for forskningsmidler 

over jordbruksavtalen. Avtalepartenes prioriteringer for bruken av midlene framgår av kap. 

7.2.7 i Prop. 120 S (2018-2019), jf. brev av 27.06.19 fra LMD til avtalestyret. 

 

Landbruksdirektoratet har sekretariatsansvar for Styret for fondet for forskningsavgift på 

landbruksprodukter og Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen. Det er viktig at det 

videreutvikles et godt samarbeid og en formålstjenlig ansvarsdeling mellom styrene og 

Norges Forskningsråd.  

 

Ikke-statlige fond 

Landbruksdirektoratet har også regnskapsføreransvaret for følgende ikke-statlige fond: 

Sentralt inntrukne rentemidler fra skogfondsordningen, prisutjevningsordningen for melk, 

kvoteordningen for melk og fond under Omsetningsrådet. 

  
Fondsbevilgninger 

 
Kap.1137 Forsking og innovasjon 

Post 54 Næringsrettet matforskning mv. 

Det er bevilget 170 000 000 kroner, jf. omtale under Midler til forskning. 

 

Kap. 5576 Sektoravgifter under LMD 

Post 70 Forskningsavgift på landbruksprodukter 

Posten omfatter inntekter, 170 000 000 kroner, fra forskningsavgiften på landbruksprodukter, 

og har en motsvarende utgiftspost under kap. 1137, post 54, jf. omtale ovenfor. 

  
Kap. 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket 

Post 51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket 

Det er bevilget 3 488 000 kroner. 

 
Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 

Post 50 Tilskudd til LUF 

Midlene over posten, 1 250 553 000 kroner, bevilges til LUF. For 2020 har LUF-midlene en 

innvilgningsramme på 1 694 000 000 kroner, inkl. rentestøtte, jf. tabell 2.10 i Prop. 1 S 

(2019-2020). Av tiltakene i tabell 2.10 har Landbruksdirektoratet forvaltningsansvaret for 

disse: 

Nasjonale tilretteleggingsmidler 

Det er bevilget 8 000 000 kroner, jf. pkt. 3.2.2 i supplerende tildelingsbrev av 01.07.19. 

Midlene skal støtte opp under nasjonale eller fylkesoverskridende tilretteleggingsprosjekter 

innen næringsutvikling og kompetanseheving for å styrke verdiskapingen i landbruket. Av 

rammen er inntil 1 000 000 kroner avsatt til rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i 
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grøntnæringen. I tillegg er inntil 300 000 kroner av rammen avsatt til en gjennomgang av 

tilstøtende ordninger til KIL-midlene, inkludert kurs for avløsere og landbruksvikarer. 

Inn på tunet-løftet del 2 

Det er bevilget 3 000 000 kroner, jf. omtale av kap. 1137 post 70 i tildelingsbrevet av 

01.07.19. 

Regionale tilretteleggingsmidler   

Det er bevilget 48 000 000 kroner. Midlene tildeles fylkeskommunene fra 2020 som et ledd i 

oppgaveoverføringen i forbindelse med regionreformen, jf. oppdragsbrev av 07.01.20 fra 

LMD til fylkeskommunene. 

Regionale kompetansenettverk for lokalmat  

Det er bevilget 14 700 000 kroner, herav 700 000 kroner til administrasjons- og 

gjennomføringskostnader. Midlene tildeles fylkeskommunene, jf. oppdragsbrev av 07.01.20 

fra LMD til fylkeskommunene.  

Regionale tilskudd til rekruttering og kompetanseheving  

Det er bevilget 14 000 000 kroner. Midlene tildeles fylkeskommunene, jf. oppdragsbrev av 

07.01.20 fra LMD til fylkeskommunene. 

Forskning og utvikling 

Det er bevilget 82 000 000 kroner, jf. omtale under Fond/Generelt/Midler til forskning. 

Prosjektet PRESIS 

Det er bevilget 4 000 000 kroner, jf. pkt. 3.2.5 i tildelingsbrev av 01.07.19. Midlene tildeles 

NIBIO. Landbruksdirektoratet skal delta i styringsgruppen for prosjektet. Prosjektet skal 

avlevere en årlig rapport til direktoratet. 

Skogbruk  

Landbruksdirektoratet skal forvalte 242 000 000 kroner av midlene til skogbruk over LUF 

fordelt på følgende tiltak:  

Det er avsatt 204 000 000 kroner til nærings- og miljøtiltak i skogbruket som tildeles 

fylkesmannen. Fylkesmannen fordeler videre til kommunene, som forvalter midlene. Midlene 

fordeles med 113 000 000 kroner til vegbygging og drift med taubane, hest o.a og 83 000 

000 kroner til skogkultur og andre tiltak. Det er i tillegg øremerket 8 000 000 kroner til 

miljøtiltak. Av bevilgningen til miljøtiltak skal 6 000 000 kroner forbeholdes skogeiere som tar 

vare på nøkkelbiotoper i større omfang enn det som forventes av næringa. I dette inngår 

også flerårige kontrakter om nøkkelbiotoper som utløper og som bør fornyes. De øvrige 2 

000 000 kroner skal fordeles til formål som friluftslivstiltak, ivaretakelse og synliggjøring av 

kulturminner, ivaretakelse og skjøtselstiltak i nøkkelbiotoper og fjerning av frøformerte planter 

av utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand av slike treslag. 

 

Det er avsatt 32 000 000 kroner til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, herav       

26 500 000 kroner til fylkesmannen. Av bevilgningen skal Landbruksdirektoratet overføre      

1 000 000 kroner til NIBIO til AR5 på skogarealer. I tillegg kan inntil 4 000 000 kroner brukes 

til videre utvikling av det faglige grunnlaget for miljøregistreringene, herunder evaluering av 

eksisterende kartdata og utvikling av kvalitetssikringsopplegg ved avslutning av 

kartleggingsprosjekter samt konvertering av eldre data til ny kartdatabase. Inntil 500 000 

kroner kan brukes til utviklingsarbeid knyttet til kartfesting av foryngelsesarealer basert på 

satellitt- og fjernmålingsdata, og kobling til ØKS, jf. omtale i kap. 2.3.11. Det er også behov 
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for å bruke midler på evaluering og implementering av data fra SR16 i skogbruks-

planleggingen. Fordelingen av midlene mellom disse oppgavene gjøres i kontakt med 

departementet. 

 

Det er avsatt 6 000 000 kroner til kystskogbruket. Midlene tildeles fylkeskommunene, jf. 

oppdragsbrev av 07.01.20 fra LMD til fylkeskommunene.  

Utsiktsrydding i kulturlandskapet 

Ordningen ble avviklet fra 2020. 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Bevilgningen på 127 000 000 kroner tildeles fylkesmannen. Hydrotekniske tiltak skal 

prioriteres der det er stort behov. Fylkesmannen fordeler midlene videre til kommunene.  

Drenering 

Bevilgningen på 68 000 000 kroner tildeles fylkesmannen. Fylkesmannen fordeler midlene 

videre til kommunene.  

Investeringsstøtte til organisert beitebruk 

Det er bevilget 23 000 000 kroner som tildeles fylkesmannen. Av beløpet skal 18 000 000 

kroner fordeles videre av fylkesmannen til kommunene, herav skal 5 000 000 kroner 

prioriteres til investeringer i teknologi. 

Av totalrammen er 5 000 000 kroner øremerket ekstraordinære kostnader for beitenæringen 

som følge av kampen mot CWD, jf. brev av 26.11.19 fra LMD til Landbruksdirektoratet. 

Forvaltningen av CWD-midlene beholdes på fylkesmannsnivå (Fylkesmannen i Oslo og 

Viken), jf. Landbruksdirektoratets forslag i epost av 15.10.19. 

Handlingsplan for plantevernmiddel 

Det er bevilget 12 000 000 kroner. I forbindelse med arbeidet med ny handlingsplan for 

plantevernmidler, som Landbruksdirektoratet skal delta i, er det behov for en gjennomgang 

for å avdekke kunnskapshull og vurdere hvor utfordringene knyttet til plantevernmidler er 

størst. Noe av midlene skal benyttes til en slik gjennomgang i 2020. Rammen avklares med 

LMD.   

Klima- og miljøprogram 

Det er bevilget 22 000 000 kroner til utviklingstiltak og informasjonstiltak på miljø- og 

klimaområdet. Landbruksdirektoratet og fylkesmannen forvalter midlene. Midlene er fordelt 

med 7 000 000 kroner til fylkesvise tiltak og 14 000 000 kroner til sentrale tiltak, jf. referat fra 

møtet 30.08.19 om fordeling av midlene. I tillegg er det øremerket 1 000 000 kroner til NIBIO 

til arbeidet med erosjonsrisikokart. Prosjekt som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget om 

klimautfordringer og teknologisatsing i jordbruket skal prioriteres. 

Klimasmart landbruk 

Det er bevilget 8 000 000 kroner, jf. kap. 7.3.4 i Prop. 120 S (2018-2019). 

Biogass 

Det er bevilget 5 000 000 kroner. 

Støtte til verdensarvområdene og utvalgte kulturlandskap 

Det er bevilget 23 000 000 kroner, fordelt med 15 500 000 til utvalgte kulturlandskap og        

7 500 000 til verdensarvområdene, som tildeles fylkesmannen. Fylkesmannen fordeler 

midlene videre til kommunene. Bevilgningen må ses i sammenheng med Klima- og 

miljødepartementets midler til disse tiltakene. 
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Utviklingstiltak innen økologisk jordbruk 

Det er bevilget 34 000 000 kroner. 

 
Kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen 
 
Post 51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet 

Det er bevilget 36 600 000 kroner til Reindriftens Utviklingsfond (RUF). På bakgrunn av 

fondets økonomiske situasjon er tildelingsrammen satt lik bevilgningsrammen. I reindrifts-

avtalen 2019/2020 har avtalepartene øremerket 32 850 000 kroner til ulike ordninger som 

sorterer under RUF:  
- Konfliktforebyggende tiltak – 1 500 000 kroner   
- Utviklingsprogrammet, reindriftsavtalens andel – 8 200 000 kroner 
- Fagbrevordningen – 2 500 000 kroner  
- Markedstiltak – 5 000 000 kroner 
- Pramming av rein – 4 500 000 kroner  
- Lærings- og omsorgsbaserte tjenester – 2 500 000 kroner 
- Optisk klassifisering av rein – 1 000 000 kroner 
- Drift av nytt klassifiseringssystem – 750 000 kroner 
- Fjerning av gammelt gjerdemateriell m.m. – 800 000 kroner 
- Videreutvikling av reindriftens arealbrukskart – 300 000 kroner 
- Beredskapsfond – 1 000 000 kroner 
- Frakttilskudd – 2 500 000 kroner  
- Rapportering av slaktet rein – 300 000 kroner  
- HMS-arbeid i reindriften – 2 000 000 kroner 

 

Økonomisk støtte kan for øvrig innvilges til andre formål i samsvar med formålet i Forskrift 

om reindriftens utviklingsfond. RUF-styret skal legge opp en plan for bruk av de midlene som 

ikke er øremerket av avtalepartene og som kan bidra til å nå målene i reindriftspolitikken. 

 

5.4 Tollkvoter for landbruksvarer 

Landbruksdirektoratet forvalter ordningen med tollkvoter for landbruksvarer. Tollkvotene er 

dels et resultat av WTO-avtalen, EØS-avtalen, frihandelsavtaler med ulike land, 

tollpreferanseordningen ovenfor utviklingsland (GSP), og dels fastsatt av forvaltningen som 

virkemidler i importpolitikken som føres på det aktuelle området. De fleste tollkvotene 

fordeles ved auksjon for ett år av gangen. Ordningen budsjetteres under Finans-

departementet, kap. 5511, post 71, jf. Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020. 

 

5.5 Erstatningskrav mot staten 

Landbruksdirektoratet gis fullmakt fra LMD til å belaste kapittel 471, post 71 for erstatninger 

som er omfattet av rundskriv G-01/2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi 

presiserer at direktoratet er ansvarlig for at vilkårene for å utgiftsføre erstatningsutbetalinger 

på kap. 471, post 71 er oppfylte i henhold til rundskrivets bestemmelser, og at Justis- og 

beredskapsdepartementet varsles i henhold til rundskrivets punkt 4. LMD ber om å bli varslet 

om erstatningsutbetalinger som overstiger 250 000 kroner. Eventuelle utbetalinger skal også 

kort omtales i Landbruksdirektoratets årsrapport 
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6. Fullmakter for budsjettåret 2020 

Rundskriv R-110 fra Finansdepartementet angir fullmakter til avvik fra bevilgnings-

reglementets hovedprinsipper, som LMD har anledning til å delegere videre til underliggende 

virksomheter. Årlige fullmakter til avvik fra bevilgningsreglementet hovedprinsipper gis under 

pkt. 6.2. Dersom Landbruksdirektoratet har behov for ytterligere fullmakter som fremkommer 

av R-110, ber vi om at dette tas opp med departementet. For personalfullmakter vises det til 

punkt 3.5 om personalforvaltning i virksomhetsinstruksen. 

6.1 Budsjettfullmakter 

Stortinget har vedtatt følgende budsjettfullmakter som angår Landbruksdirektoratet: 

Merinntektsfullmakter 

Landbruksdirektoratet kan overskride bevilgningen under kap. 1137, post 54, mot tilsvarende 

merinntekter under kap. 5576, post 70. 

Landbruksdirektoratet kan overskride bevilgningen under kap. 1142, post 01, mot tilsvarende 

merinntekter under kap. 4142, post 01. 

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein 

Landbruksdirektoratet kan overskride bevilgningen under kap. 1142, post 01 med inntil 

500 000 kroner i sammenheng med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein. 

Tilsagnsfullmakter 

Landbruksdirektoratet kan overføre ansvar (gitte, ikke innfridde tilsagn) til 2021 på følgende 

kap./poster: 

Kap. 1148 Naturskade - erstatninger  

Post 71 Naturskade - erstatninger kr 90 500 000 

 

Kap. 1149 Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket   

Post 71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket kr 116 200 000 

 

Andre fullmakter 

Landbruksdirektoratet gis fullmakt til regnskapsføring av a konto forskudd til 

slakteri og meieri, og til forskningsavgift, omsetningsavgift og 

overproduksjonsavgift, mot mellomværendet med statskassen. 

 

6.2 Fullmakter etter bevilgningsreglementet 

Landbruksdirektoratet gis fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester 

utover budsjettåret. Fullmakten forutsetter at vilkårene i R-110 punkt 2.3 er oppfylt. Følgende 

forhold skal legges frem for departementet før avtaleinngåelse:  
- Avtaler som medfører større økonomiske forpliktelser ut over budsjettåret 
- Avtaler av potensielt strategisk betydning 
- Ny husleieavtale av større omfang eller vesentlig endringer av en løpende avtale av 

større omfang.  

 

For alle avtaler utover budsjettåret må virksomheten nøye vurdere behovet for 

oppsigelsesklausuler. 
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7. Rapportering 

Kravene til årsrapport framgår av virksomhetsinstruksen og tildelingsbrev.  

Årsrapporten for 2019 har frist 15.03.20 for oversendelse til LMD, jf. krav i tildelingsbrevet av 

29.01.19 og virksomhetsinstruksen.  

Årsrapporten for 2020 har frist 15.03.21 for oversendelse til LMD, jf. krav i dette 

tildelingsbrevet og virksomhetsinstruksen. 

Årsrapport sendes LMD elektronisk (postmottak@lmd.dep.no) med kopi til Riksrevisjonen 

(postmottak@riksrevisjonen.no).  

I vedlegg til årsrapporten skal det gis en oversikt over: 

 Statistikk over klager og dispensasjonssøknader behandlet av Landbruksdirektoratet. 
Oversikten skal grupperes etter ordning og resultatet av behandlingen. 

 Oversikt over rettssaker på direktoratets område med resultatet i saken. 

 Oversikt over saker behandlet av Sivilombudsmannen som har vært til behandling i 
Landbruksdirektoratet eller fylkesmannsembetene. 

 Oversikt over forskrifter fastsatt av Landbruksdirektoratet etter konsesjonsloven § 7 
(nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom) med opplysning om forskriften er ny i 
kommunen, er blitt endret eller opphevet i løpet av året. 

 

Sikkerhet 

LMD vil i eget brev be Landbruksdirektoratet om egen rapportering, utenom årsrapporten, på 

sikkerhetstilstanden i virksomheten. Denne rapporteringen skal beskrive sikkerhets- og 

beredskapsutfordringer, eventuelle sikkerhetstruende hendelser som er identifisert, og 

arbeidet som er gjort i løpet av året for å redusere sårbarhet. 

Kontroll 

Omtalen av kontrollvirksomheten i årsrapporten skal suppleres med en mer utfyllende 

rapportering som behandles på styringsmøte 1. halvår. 

Resultatrapportering 

Det vises til de fire overordnede målene for landbruks- og matpolitikken. Departementet 

rapporterer på målstrukturen samlet i Prop. 1 S (2019-2020), jf. del III. 

  

Mye av resultatrapporteringen skjer i regi av Budsjettnemnda for jordbruket og NIBIO. 

Landbruksdirektoratet er en sentral leverandør av data til resultatrapporteringen. LMD ber 

direktoratet bidra til å utvikle gode og effektive samarbeidsrelasjoner til de aktuelle 

institusjoner, samt bidra til å utvikle rapporteringssystemene videre. 

 

Landbruksdirektoratet skal vurdere mulig effektivisering av datainnhenting knyttet til 

resultatrapporteringen på skogordningene. 

 

På reindriftsområdet skjer mye av resultatrapporteringen gjennom Totalregnskapet og 

Ressursregnskapet for reindriften. Direktoratet skal utvikle disse publikasjonene videre.    

Landbruksdirektoratet utarbeider rapport om fylkesmannens saksbehandling etter 

eiendomslovgivningen. Rapporten oversendes LMD innen 15.06.20. 

 

Rapportering fra kommunene til staten vedrørende jord- og konsesjonslovgivningen samt 

omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordlov og plan- og bygningslov, skjer direkte 

mailto:postmottak@lmd.dep.no
mailto:postmottak@riksrevisjonen.no)
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fra kommunen til SSB gjennom KOSTRA-systemet. I forbindelse med KOSTRA-

rapporteringen av omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord, skal Landbruksdirektoratet 

utarbeide en enklere oversendelse til departementet innen 15.06.20. En fullstendig 

rapportering skal skje innen 30.06.20. Direktoratet skal også bidra til å videreutvikle 

KOSTRA-rapporteringen, gjennom bl.a. deltakelse i arbeidsgruppe KOSTRA Landbruk, og 

sikre kvaliteten på rapporteringen i nært samarbeid med fylkesmannen. 

Løpende rapportering 

Alle rundskriv skal sendes LMD. Departementet skal orienteres om all skriftlig 

kommunikasjon med Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen.  

Departementet skal orienteres om alle større systemendringer generelt, samt større 

endringer av rutiner i forbindelse med tilskuddsforvaltningen. Departementet vil presisere at 

endringer som medfører endrede arbeidsoppgaver for fylkesmannsembetene og/eller 

kommunene skal forelegges departementet på forhånd. 

 

7.1 Årets aktiviteter og resultater 
Kravene under kap. 2 Mål og hovedprioriteringer rapporteres hovedsakelig under del III – 

Årets aktiviteter og resultater i årsrapporten. 

 

7.2 Styring og kontroll 

Administrative krav rapporteres hovedsakelig i del IV – Styring og kontroll i årsrapporten. 

Effektiv ressursbruk 

Årsrapporten skal gi en omtale av tiltak virksomheten har iverksatt i 2020 for å effektivisere 

driften av virksomheten, jf. omtale i kap. 3. 

Responsmiljø for kritiske IKT-hendelser - matCERT 

Årsrapporten skal inneholde en omtale av resultater vurdert opp mot målene med 

etableringen av en landbruks- og matCERT som Landbruksdirektoratet forvalter. I tillegg skal 

det gis en overordnet omtale av hendelser som er varslet/håndtert i CERT-miljøet og øvelser 

hvor Landbruks- og matCERT har inngått/deltatt. 

Likestilling 

Stortinget vedtok 17.06.19 endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, noe som 

medfører en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten med virkning fra og med 1. januar 

2020. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal utforme veiledningsmateriell og 

maler for rapportering. Departementet kommer tilbake med nærmere informasjon når maler 

og veiledningsmateriell foreligger.  

Regjeringens fellesføringer for 2019 

Det vises til tildelingsbrev av 29.01.19. Landbruksdirektoratet skal i årsrapporten for 2019 gi 

en kort omtale av hvordan regjeringens fellesføringer er fulgt opp. 

Regjeringens fellesføring for 2020 

Det vises til kap. 3 for rapporteringskrav. 
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7.3 Vurdering av framtidsutsikter 

Fornye, forenkle, forbedre 

Årsrapporten skal gi en omtale av gjennomførte tiltak og spesielt planer fremover for å 

fornye, forenkle og forbedre tjenestene til virksomheten. Gjennomførte tiltak må vurderes i 

lys av fremtidige planer. Dette omhandler i første rekke planer og gjennomførte tiltak som 

retter seg mot eksterne brukerne av virksomhetens tjenester. Omtalen inkluderes i 

årsrapportens del V – Vurdering av framtidsutsikter. 

 

7.4 Regnskapsrapportering m.m. 

Årsregnskap 

Landbruksdirektoratet skal i årsrapportens del VI – Årsregnskap avlegge årsregnskap i 

henhold til virksomhetsinstruksen og retningslinjer fra Finansdepartementet (R-115). 

Statsregnskapet for 2019 – Årsavslutning og frister for innrapportering – har LMD omtalt i 

brev av 11.12.19. Direktoratet skal innen 01.02.20 utarbeide rapporten "Intern 

økonomirapportering til LMD" som skal inneholde direktoratets kommentarer til 

statsregnskapet for 2019. Rapportering til statsregnskapet 2020 har departementet omtalt i 

brev av 12.12.19.  

Jordbruksoppgjøret 2020 

Landbruksdirektoratet skal innen 22.02.20 utarbeide oppdaterte forbruksprognoser for den 

enkelte ordning under kap. 1150 og kap. 4150. Alle tall skal relateres til statsbudsjettet, 

fondsbudsjett og tildeling, i den grad dette er relevant. Rapporteringen for LUF skal 

inneholde fondsregnskapet, oversikt over innvilgede og utbetalte tilskudd, fondets ansvar mv. 

Frist for LUF-rapporten er 15.03.20. Direktoratet skal levere en oppdatering av 

forbruksprognosene på aktuelle områder innen 10.04.20. Departementet skal varsles hvis 

direktoratet på et senere tidspunkt blir kjent med større endringer i prognosene.  

Innen 15.02.20 skal Landbruksdirektoratet i særskilt rapport gi en vurdering av de virkemidler 

i tilknytning til jordbruksoppgjøret som direktoratet forvalter, jf. omtale i kap. 2.2. Der det 

foreslås endringer som har budsjettmessige konsekvenser, skal disse anslås. Vurderingen 

av miljøvirkemidlene skal inneholde en vurdering av miljøstatus og miljøutvikling. 

Landbruksdirektoratet skal utarbeide bakgrunnsmateriale for fordelingen av LUF-midler til 

skogbruk for 2021 innen 20.09.20. Materialet skal gi oversikt over bruken av midlene på de 

enkelte ordningene i 2019 og 2020 (per 21.08.20), og prognoser for forbruk i 2021. 

Reindriftsoppgjøret 2020 

Det vises til brev av 07.11.19 fra LMD med tildeling av oppgaver vedrørende forhandlinger 

om Reindriftsavtalen 2020/2021. 

Revidert nasjonalbudsjett 2020 

Landbruksdirektoratet skal innen 01.03.20 presentere forslag til større endringer på inntekts- 

eller utgiftssiden som direktoratet ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter. Dette 

gjelder alle budsjettkapitler som direktoratet får tildeling fra, unntatt kap. 1150/4150 og kap. 

1151. I forslagene skal det redegjøres for endringer i forhold til bevilgning og hva som er gjort 

for å begrense utgiftene. Departementet skal varsles hvis direktoratet på et senere tidspunkt 

blir kjent med større endringer i prognosene 

Nysalderingen 2020 
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Landbruksdirektoratet skal innen 20.09.20 presentere forslag til større endringer på inntekts- 

eller utgiftssiden som institusjonen ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter. Dette 

gjelder alle budsjettkapitler som direktoratet får tildeling fra. Under kap. 1150/4150 gjelder 

det de volumavhengige postene. I forslagene skal det redegjøres for endringer i forhold til 

bevilgning og hva som er gjort for å begrense utgiftene. Innspillet til nysalderingen skal også 

inneholde en oppdatert prognose for avgiftsinnbetaling til Fondet for forskningsavgift på 

landbruksprodukter og forslag til revidert budsjett for 2020 for kap. 1142, postene 45 og 71.  

Departementet skal varsles hvis direktoratet på et senere tidspunkt blir kjent med større 

endringer i prognosene. Foreløpige anslag vedrørende nysalderingen skal sendes 

departementet innen 25.06.20. 

Prognosering 
LMD understreker betydningen av god prognosering og nøyaktighet i budsjetteringen i 

forbindelse med Landbruksdirektoratets rapportering til departementet. 

 

7.5 Budsjettforslag 

Landbruksdirektoratet skal innen 15.05.20 oversende budsjettforslag for 2021 for 

virksomheten.  

 

Direktoratet skal innen 15.06.20 komme med innspill til Prop. 1 S (2020-2021) (kap. 1142, 

1148 og 1149) og Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021, herunder utarbeide 

prognose for samlet avgiftsinnbetaling i 2021 til Fondet for forskningsavgift på 

landbruksprodukter.  

 

Landbruksdirektoratet skal innen 01.11.20 komme med innspill til utkast til tildelingsbrev for 

2021, herunder hvilke behov som foreligger når det gjelder å få dekket tiltak i 2021 under 

kap. 1142, postene 45 og 71. 

 
Landbruksdirektoratet skal innen 01.11.20 oversende evt. større satsingsforslag i tilknytning 

til statsbudsjettet for 2022. 

 

8. Styringskalender 

Dato Tema Beskrivelse 

Januar-

februar 2020 

Statsregnskapet for 

2019 - Årsavslutning 

Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med 

rundskriv fra Finansdepartementet 

Januar-

februar 2020 

Rapportering til 

statsregnskapet 

2020 

Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med 

rundskriv fra Finansdepartementet 

Februar- 

mars 2020 

Jordbruksoppgjøret 

2020 

Virkemiddelvurdering, forbruksprognoser og LUF-rapport  

01.03.2020 

 

 

Revidert 

nasjonalbudsjett 

Virksomheten presenterer eventuelle forslag til større 

endringer på inntekts- og utgiftssiden som virksomheten 

ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter 

15.03.2020 Årsrapport 2019 For struktur og krav til innhold i årsrapporten, se punkt 

2.3.3 i virksomhetsinstruksen og kap. 7 i tildelingsbrevet.   
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31.03.2020 

0900 – 1300 

Styringsmøte vår 

 
Det vises til virksomhetsinstruks for faste saker i vårens 

styringsmøte. 

Mars - april 

2020 

Kontaktmøter vår Avd. handel og industri 5. mars kl 0900 – 1200 

Avd. landbruksproduksjon 11. mars kl 0900 - 1200 

Avd. ressurs og areal 19. mars kl 0900 - 1200 

Avd. digitalisering og org. 25. mars kl 0900 - 1100 

Avd. reindrift 2. april kl 0900 - 1300  

10.06.2020 Ledersamtale Samtale mellom adm.dir i Landbruksdirektoratet og LMD 

v/eksp.sjef i Landbrukspolitisk avdeling 

15.06.2020 Prop. 1 S for 2021 Innspill til relevante deler 

20.09.2020 Regnskapstall pr. 

31.08.2020 

Alle økonomiske data det rapporteres på fordeles på 

kapittel og post. Det skal rapporteres både på utgifts- og 

inntektskapittel. Vesentlige avvik i forhold til 

budsjettrammer og forutsetninger skal forklares. 

20.09.2020 Nysalderingen Virksomheten presenterer eventuelle forslag til større 

endringer på inntekts- og utgiftssiden som virksomheten 

ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter 

September-

oktober 2020 

Kontaktmøter høst Avd. handel og industri 16. september kl 0900 - 1200 

Avd. landbruksproduksjon 23. september kl 0900 - 1200 

Avd. reindrift 7. oktober kl 0900 - 1300 

Avd. digitalisering og org. 8. oktober kl 0900 - 1100 

Avd. ressurs og areal 14. oktober kl 0900 - 1200  

01.11.2020 Satsingsforslag fra 

virksomheten 

Eventuelle satsingsforslag knyttet til budsjett for 2022 

sendes departementet 

09.12.2020 

0900 – 1300 

Styringsmøte høst 

 

Høstens styringsmøte gjennomføres etter at 

budsjettforslaget er lagt frem for Stortinget. Det vises til 

virksomhetsinstruksen for faste saker. 

Januar-

februar 2021 

Statsregnskapet for  

2020 - Årsavslutning 

Jf. brev fra Landbruks- og matdepartementet med 

rundskriv fra Finansdepartementet 

15.03.2021 Årsrapport 2020 For struktur og krav til innhold i årsrapporten, se 

virksomhetsinstruksen og kap. 7 i tildelingsbrevet.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Marie Glosli (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Sigurd Sandaaker 

fagdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi 

 

Riksrevisjonen 
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