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Fastsettelse av endringer i midlertidig forskrift om støtte som følge av 
ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus 
og vanningslag 

 

Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet har i dag fastsatt forskrift 

om endring i midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk 

kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag (vedlagt). Endringsforskriften er en 

direkte oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 142 S (2021–2022)1 der Stortinget 

vedtok å endre forbrukstaket for jordbruksforetak midlertidig fra 20 000 kWh til 60 000 kWh 

per foretak per måned. Endringene er derfor ikke hørt, da slik høring anses som åpenbart 

unødvendig, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c. 

 

Nærmere om endringene 

Mange grøntprodusenter har økte strømkostnader til kjøling og lagring av grønnsaker. Med 

gjeldende strømpriser kan enkelte produsenter finne det ulønnsomt å høste deler av avlin-

gen. I Prop. 142 S (2021–2022) foreslo regjeringen derfor å heve det maksimale støtteberet-

tigede strømforbruket for primærprodusenter i jordbruket fra 20 000 til 60 000 kWt per foretak 

per måned. Endringen ble foreslått å gjelde for månedene oktober, november og desember 

2022, og ble vedtatt av Stortinget 27. oktober 2022. 

 

I departementenes fastsettelsesbrev til gjeldende strømstøtteforskrift2 ble det slått fast at 

begrepet «i produksjonen» ikke skulle tolkes snevert, men omfatte alle strømkostnader som 

 
1 Endringer i statsbudsjettet 2022 under Utenriksdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- 
og distriktsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og 
fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Forsvarsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv.) 
2 Midlertidig forskrift 30. juni 2022 nr. 1273 om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraf for 
jordbruksforetak, veksthus og vanningslag  
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Side 2 
 

naturlig var tilknyttet jordbruksforetakets produksjon av jordbruksvarer. Med «produksjonen» 

menes i dag strømforbruk knyttet til alle deler av primærleddets fremstilling av jordbruks-

varer. For eksempel inngår oppvarming og ventilasjon av driftsbygninger, så vel som den 

etterfølgende kjøling, lagring og tørking av produktene som normalt finner sted på gården 

som et ledd i klargjøring av råvaren for transport, videre salg eller foredling. Begrepet skal 

altså forståes videre enn dyrkingsvilkåret som gjelder for veksthus3 hvor strømutgifter til 

lagring ikke omfattes. Bestemmelsen avgrenser imidlertid mot de strømutgifter et foretak 

måtte ha til formål ut over råvareproduksjonen. F.eks. vil strømutgifter til foredling av 

produktet (f.eks. strøm benyttet i lokal foredling av melk, gårdsslakterier, hermetisering, 

sylting og safting o.l.) falle utenfor. Tilsvarende gjelder strømutgifter til ev. annen virksomhet 

enn jordbruksproduksjon, f.eks. utleie av selskapslokaler i tilknytning til gården. Dette er en 

videreføring av gjeldende bestemmelse.  

 

I tillegg til den midlertidige hevingen av taket, har departementene sett behov for å presisere 

at det kan gis støtte til strømutgifter foretaket har i tilknytning til sitt husholdningsforbruk. I 

landbruket er det ikke uvanlig at både husholdningen og driften er knyttet opp mot samme 

målepunkt. En rekke bønder har således ikke eget husholdningsabonnement, og er derfor 

ikke stønadsberettiget etter strømstønadsordningen for husholdningene.4  I tråd med Stor-

tingets intensjon, jf. Prop. 44 L (2021-2022) er derfor husholdningsforbruket til bønder dekket 

over jordbruksordningen. Presiseringen i forskriften innebærer ingen realitetsendring, og er 

kun en kodifisering av gjeldende rett. 
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avdelingsdirektør 
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3 Jf. strømstøtteforskriften § 4 annet ledd 
4 jf. midlertidig lov 22. desember 2021 nr. 170 om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære 
strømutgifter (strømstønadsloven) § 4 
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