
Oversikt over kontroller i eStil PT 
 

Dette dokumentet gir en oversikt over de maskinelle kontrollene i eStil PT. For hver kontroll gis det en beskrivelse 

av når kontrollen slår ut, om den gir en stopp-, varsel- eller informasjonsmelding for hhv. søker og saksbehandler, 

samt hvilken seksjon og del kontrollen dukker opp i. For kontroller som kjører mot andre systemer enn eStil PT, 

er det også oppgitt hvilket system kontrollen henter informasjon fra. 

Oversikten er ment å være et oppslagsverk, og den enkelte kontroll kan søkes opp ved hjelp av teksten som 

vises i meldingen i eStil PT. For mer overordnet informasjon om de maskinelle kontrollene, se gjeldende 

saksbehandlingsrundskriv. 

 

Informasjon om terskelverdier for kontroller og rapporter om vanlig jordbruksproduksjon finner du helt bakerst i 

dette dokumentet, eller ved å trykke her: Terskelverdier for kontroller og rapporter om vanlig jordbruksproduksjon. 

 

 

 

  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--samleside-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--forvaltningsansvar-og-saksbehandling
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--samleside-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--forvaltningsansvar-og-saksbehandling
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Grunnopplysninger 
 

Ikke registrert kontonummer 
Navn på kontroll: 

Du har ikke registrert kontonummeret ditt i Landbruksdirektoratets kontonummerregister. Du må 
registrere kontonummer for å kunne levere søknaden. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.grunnopplysninger.kontonummer.manglerkontonummer 
(validering) 
soeknad.grunnopplysninger.kontonummer.feilmelding 
(stoppmelding) 

 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-211, PT-539  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Grunnopplysninger → Kontonummer Grunnopplysninger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppende validering 
Stoppmelding 

Stoppende validering 
Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Ekstern Lreg-tjenester 

Formål med kontrollen:  

For at Landbruksdirektoratet skal kunne betale ut tilskudd til foretaket, må vi vite hvilket 
kontonummer tilskuddet skal utbetales til. Det kjøres derfor en kontroll for å sikre at foretaket har 
registrert kontonummer. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når søker åpner søknadsskjemaet, kjøres en kontroll mot kontonummerrutina i Lreg-tjenester: 
- Er det registrert et kontonummer? 

 
Dersom det ikke er registrert et kontonummer, så vil det utløse en stoppende validering i seksjon 
«Grunnopplysninger», under overskriften kontonummer.  
 
Dersom søknaden settes i kontrollmodus, vil den samme kontrollen også slå ut som en 
stoppmelding. 
 
Foretaket må legge inn kontonummer for å få sendt inn søknaden. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

13.04.2018 23.09.2021 

 

 

Ugyldig mobilnummer 
Navn på kontroll: 

Ugyldig mobilnummer 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

validation.message.invalidmobilenumber  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-1929, PT-7, PT-324, PT-540 
 

 



Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Grunnopplysninger → Kontaktinformasjon 
 

Grunnopplysninger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppende validering Stoppende validering 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Unngå feilregistrering av mobilnummer.  
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader der det er oppgitt mobilnummer, gjøres en kontroll av at mobilnummeret oppfyller 

kriteriene til et gyldig mobilnummer. Norske mobilnummer må starte på 4 eller 9, og inneholde 8 

siffer. Det tillates kun norske mobilnummer.  

Dersom mobilnummeret foretaket eller saksbehandler oppgir ikke oppfyller disse kriteriene, kommer 

en stoppende validering i seksjon Grunnopplysninger. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

05.04.2019 23.09.2021 

 

 

Ugyldig e-postadresse 
Navn på kontroll: 

Ugyldig e-postadresse 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

validation.message.invalidemail  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-1929, PT-7, PT-324 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Grunnopplysninger → Kontaktinformasjon 
 

Grunnopplysninger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppende validering Stoppende validering 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Unngå feilregistrering av e-postadresse.  
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader der det er oppgitt e-postadresse, gjøres en kontroll av at e-postadressen oppfyller 

kriteriene til en gyldig e-postadresse. En gyldig e-postadresse må inneholde tegnet @. Etter @ skal 



e-postadressen ha minst ett punktum med etterfølgende tekst (minst to bokstaver), for eksempel: 

ola.nordmann@norge.no. 

Dersom e-postadressen som foretaket eller saksbehandler oppgir ikke oppfyller disse kriteriene, 

kommer en stoppende validering.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

09.04.2019 09.04.2019 

 

 

Mobilnummer eller e-post må være fylt ut 
Navn på kontroll: 

Mobilnummer eller e-post må være fylt ut for at søknaden kan leveres. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.grunnopplysninger.mobilnummerogepost.mangler  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-1929, PT-7, PT-324, PT-540 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen 
opp? 

Grunnopplysninger → Kontaktinformasjon 
 

Grunnopplysninger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Mobilnummer eller e-post må oppgis av alle for at forvaltningen skal kunne kontakte søkeren 
elektronisk. Landbruksdirektoratet bruker mobilnummer/e-postadresse til å varsle om at foretaket 
har mottatt elektronisk vedtaksbrev om produksjonstilskudd, samt til å informere om kommende 
søknadsomganger. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader gjøres en kontroll av at det er oppgitt enten mobilnummer eller e-postadresse. 

Dersom det ikke er fylt ut hverken mobilnummer eller e-postadresse, kommer en stoppmelding. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

09.04.2019 09.04.2019 

 

 

 

 

Driftssenteret er ikke aktivt – foretaket har ikke driftstilknytning 
Navn på kontroll: 

Driftssenter ikke aktivt. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.grunnopplysninger.orginfo.feilmelding.ikkeFyltUtDriftse
nter (i søknadsskjemaet dersom foretaket ikke har fylt ut 
driftssenteret selv) 

 



saksbehandling.kontroll.manglerMerkekode (til saksbehandler, 
dersom foretaket har fylt ut driftssenteret selv) 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-386  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Grunnopplysninger → Driftssenter For søker: 
Oppsummering og send (i 
tilfeller der foretaket har 
registrert søknaden og deretter 
mister driftstilknytningen) 
 
For saksbehandler: 
Grunnopplysninger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

- Fører til at søker selv må føre opp landbrukseiendommen der 
de har sitt driftssenter i søknaden, under «Grunnopplysninger» 

Stoppmelding (hvis foretaket 
ikke har merkekode 40) 
 
Varselmelding (hvis foretaket 
har merkekode 40). 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei, men kan benytte 
merkekode 40. 

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Merkekode 40  

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Foretaket må ha et driftssenter for å bli sendt til rett saksbehandlende kommune, og for å få 
beregnet tilskudd med rett sats for geografisk differensierte tilskuddene som beregnes med 
utgangspunkt i driftssenterets plassering. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Kontrollen kjøres for alle søkere når de åpner søknadskjemaet, og deretter når søknaden er i 
kontrollmodus: 

- Har foretaket en driftstilknytning i Landbruksregisteret? 
 
Foretaket hadde ikke driftstilknytning ved innsending av søknaden: 
Dersom foretaket ikke har driftstilknytning i Landbruksregisteret, vil foretaket få mulighet til å 
registrere hovednummeret til sitt driftssenter i søknadsskjemaet, i seksjon «Grunnopplysninger». 
Disse feltene må fylles ut for å få sendt inn søknaden (se også kontrollen «Foretak som ikke har 
driftstilknytning må fylle ut driftssenter i søknaden»). 
 
Hvis foretaket selv har registrert sitt driftssenter i søknaden, vil saksbehandler automatisk få opp 
følgende stoppmelding når søknaden tas under behandling: 
 
«Foretaket manglet driftstilknytning i Landbruksregisteret på søknadstidspunktet, og foretaket 
registrerte derfor selv i søknaden hvilken landbrukseiendom driftssenteret ligger på. Hvis foretaket 
hadde aktiv drift på søknadstidspunktet må det kontrolleres at driftssenteret er korrekt og 
driftstilknytning må registreres i Landbruksregisteret. Trykk deretter på «Oppdaterer driftssenterets 
plassering». 
 
Hvis foretaket ikke hadde driftstilknytning på det tidspunktet da søknaden ble sendt, men det i 
ettertid er opprettet driftstilknytning i Landbruksregisteret, så må saksbehandler klikke «Oppdater 
driftssenterets plassering» for at kontrollen skal kjøres på nytt og at stoppmeldinga skal bli borte. 
 
Dersom foretaket ikke hadde aktiv driftstilknytning da søknaden ble sendt, og det ikke skal 
opprettes driftstilknyting, men foretaket likevel oppfyller vilkårene for tilskudd, kan merkekode 40 
benyttes. Les mer om når merkekode 40 kan benyttes i gjeldende saksbehandlingsrundskriv.  
 
 
Foretaket hadde driftstilknytning ved innsending av søknaden: 



For saksbehandler kjøres følgende kontroll (når saksbehandler klikker «Oppdater driftssenterets 
plassering»): 

- Har foretaket en driftstilknytning i Landbrukregisteret? 
o Hvis nei, har foretaket merkekode 40? 

▪ Dersom merkekode 40 er registrert, kan søknaden settes til «Foreløpig 
godkjent» og ferdigbehandles. 

 
Dersom foretaket hadde driftstilknytning ved innsending av søknaden, kjøres kontrollen for 
saksbehandler kun når saksbehandler klikker «Oppdater driftssenterets plassering». Det vil si at 
dersom foretaket har mistet driftstilknytningen etter at søknaden er sendt inn, så vil ikke 
saksbehandler få en stoppmelding før han/hun klikker «Oppdater driftssenterets plassering».  
 
Dersom foretaket hadde driftstilknytning da det sendte inn søknaden, men har mistet den i ettertid, 
vil det gjøres en kontroll av om foretaket har merkekode 40 – driftstilknytning i søknadsåret. 

- Dersom foretaket ikke har merkekode 40, vil saksbehandler få en stoppmelding.  
- Dersom foretaket har merkekode 40, trenger ikke saksbehandler å opprette en 

driftstilknytning. Foretakets gamle driftssenter vil bli lagt til grunn for foretakets geografiske 
differensierte tilskudd. Etter at foretaket har fått merkekode 40, blir stoppmeldingen til 
varselmelding (oransje). Deretter kan saksbehandler sette søknaden til «Foreløpig 
godkjent» og «endelig godkjent» 

 
Hvis foretaket ikke har aktiv driftstilknytning, men likevel oppfyller vilkårene for tilskudd, kan 
merkekode 40 registreres for å kunne ferdigbehandle søknaden. Merkekode 40 kan også benyttes 
dersom det er en feil i Landbruksregisteret/ Enhetsregisteret som gjør at driftstilknytningen mangler. 
Les mer om når merkekode 40 kan benyttes i gjeldende saksbehandlingsrundskriv.  
 
 
Årsaker til manglende driftstilknytning: 

Hvis foretaket ikke har driftstilknytning, kan dette skyldes tre grunner: 

1. Foretaket har bedrift, men bedriften er ikke tilknyttet en landbrukseiendom. 
2. Foretaket har ikke fått opprettet bedrift i Enhetsregisteret, enten ved en inkurie eller fordi 

foretaket tilhører en organisasjonsform som ikke oppfyller kravet til å ha en bedrift. 
3. Foretaket hadde bedrift, men bedriften er slettet. 

Grunn 1 kan sjekkes ved å se om det finnes et hovednummer, og om hovednummeret er aktivt: 

 

Tilfelle 2 og 3 kan sjekkes ved å se om bedriften er aktiv: 



 
 
Man kan også sjekke Enhetsregisteret (brreg.no) for å se om det ligger en virksomhet (et 
bedriftsorg.nr) på foretaket. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

11.01.2018 04.04.2018 

 

 

Foretak som ikke har driftstilknytning må fylle ut driftssenter i søknaden 
Navn på kontroll: 

Driftssenter må fylles ut 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.grunnopplysninger.orginfo.feilmelding.ikkeFyltUtDriftsenter  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-595  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen 
opp? 

Grunnopplysninger → Foretakets gårds- og bruksnummer Grunnopplysninger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Intern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Sørge for at søknaden for foretak som på søknadstidspunktet ikke er registrert med driftstilknytning i 
Landbruksregisteret sendes til riktig saksbehandlende kommune. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Foretak som ikke har driftstilknytning når de åpner søknad om produksjonstilskudd, får muligheten til å sende 
inn søknad om produksjonstilskudd hvis de oppgir driftssenteret (gårds-, bruks- og festenummer) sitt manuelt. 
Dersom foretaket ikke har driftstilknytning i Landbruksregisteret (se også kontrollen «Driftssenter ikke aktivt»), 
blir det foretatt en kontroll av om foretaket har oppgitt driftssenter i seksjon «Grunnopplysninger» i søknaden. 
 
Dersom foretaket ikke har oppgitt driftssenter, vil foretaket få en stoppmelding. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

11.01.2018  

https://www.brreg.no/


 

 

Driftssenteret i Landbruksregisteret er ulikt driftssenteret i søknaden 

Navn på kontroll: 

Det er registrert et annet driftssenter i Landbruksregisteret enn i seksjon «Grunnopplysninger» i søknaden. 
Vurder om det er driftssenteret i søknaden eller i Landbruksregisteret som er det riktige. Se jordbruksavtalens 
pkt. 6.1 og saksbehandlingsrundskrivet. Dersom det er driftssenteret i Landbruksregisteret som er det riktige, 
må du klikke «Oppdater driftssenterets plassering» for å hente inn det nye driftssenteret. Dersom det er 
driftssenteret i søknaden som er det riktige, kan du legge inn en kommentar.  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

saksbehandling.grunnopplysninger.varsel.ulikthovednummer  

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-4656  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Grunnopplysninger → Foretakets gårds- og bruksnummer 
(driftssenter) 
 

Grunnopplysninger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Ingen Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å opplyse saksbehandler om at foretaket har registrert et annet driftssenter i 
søknaden enn det som ligger i Landbruksregisteret. Det er driftssenteret som ligger i søknaden som avgjør 
hvilken sats som benyttes i tilfeller der husdyrtilskuddet er geografisk differensiert. Saksbehandler må derfor ta 
stilling til hvilket driftssenter som er det riktige, og ev. oppdatere søknaden. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når søker åpner søknaden for første gang, hentes opplysninger om foretakets driftssenter fra 
Landbruksregisteret. Etter det, vil driftssenteret i søknaden kun endres hvis saksbehandler klikker «Oppdater 
driftssenterets plassering». 
  
For alle søknader der det er registrert husdyr eller slaktedyr, kjøres derfor følgende kontroll: 

- Er driftssenteret som ligger i søknaden det samme som er registrert på foretaket i 
Landbruksregisteret? 
 

Hvis kommune-, gårds-, bruks- og/eller festenummeret i Landbruksregisteret er ulikt det som ligger i 
søknaden, vil systemet gi en varselmelding. Saksbehandler skal ta stilling til hvilket driftssenter som er det 
korrekte for den aktuelle søknadsomgangen. Dersom det er driftssenteret i Landbruksregisteret som er riktig, 
skal saksbehandler klikke «Oppdater driftssenterets plassering» for å hente inn det nye driftssenteret. Dersom 
det er driftssenteret i søknaden som er det riktige, kan saksbehandler legge inn en kommentar om det. Utover 
det, er det ikke behov for å gjøre noe mer. 
 
Kontrollen kjører fram til neste søknadsomgang åpner. Det betyr at når saker fra tidligere søknadsomganger 
gjenåpnes, vil ikke denne kontrollen kjøre. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

08.05.2020  

 

 

Dato for risikobasert kontroll må fylles ut 
Navn på kontroll: 

Søknaden er plukket ut til risikobasert kontroll. Dato for risikobasert kontroll må fylles ut. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

saksbehandler.soeknad.varsel.stedlig.kontroll.mangler.dato 
soeknad.stedligkontroll.feilmelding.manglerDato 

 

Brukerhistorie i Jira:  



FRV-1071  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Feltet «Dato for risikobasert kontroll» Grunnopplysninger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

- Varselmelding 
 
Stoppende validering (ved forsøk på 
å lagre uten å ha lagt inn dato) 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

-  

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Sørge for at saksbehandler husker på å registrere dato for den risikobaserte kontrollen. Uten dato 
vil ikke søknaden regnes som kontrollert og får statusen «Trukket ut, ikke kontrollert» ved søk i 
avansert søk. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Alle søknader som plukkes ut til risikobasert kontroll, vil bli kontrollert for om det er registrert dato 
for kontrollen. Er søknaden plukket ut til risikobasert kontroll fra «mottatt»-status, vil 
varselmeldingen bli synlig når søknaden tas til behandling. Er søknaden plukket ut til risikobasert 
kontroll fra «under behandling», vil varselmeldingen bli synlig når saksbehandler går inn i 
søknaden. 
 
Trykkes «Lagre» ved siden av dato og kommentar uten at dato er lagt inn, kommer en stoppende 
validering der det står «Dato for risikobasert kontroll må være fylt ut». 
 
Fylles dato inn vil varselmeldingen (og ev. valideringen) forsvinne.  
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

13.02.2020 
 

 

  



Areal – eiendommer 
 

Hovednummeret er ikke registrert eller er ikke aktivt i Landbruksregisteret 
Navn på kontroll: 

Kommune-, gårds- og bruksnummeret som er oppgitt er ikke hovednummeret til en 
landbrukseiendom som er registrert eller aktiv i Landbruksregisteret. Kontroller at hovednummeret er 
skrevet korrekt. Ta kontakt med kommunen dersom du mener at opplysningene i Landbruksregisteret 
er feil. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.disponerteareal.arealrow.hovednummerIkkeAktivEllerRegistert  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-387  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Areal – eiendommer → Registrerte landbrukseiendommer Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppende validering Stoppende validering 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Nei 
Del 2: Ja  

Nei. 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at eiendommen søker oppgir er en landbrukseiendom. 

Landbruksregisteret er kontrollgrunnlag for produksjonstilskuddsordningen, og inneholder informasjon 

om landbrukseiendommer, personer og foretak, og eventuell sammenheng mellom disse enhetene. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når foretak/saksbehandler klikker på knappen «Kontroller mot Landbruksregisteret» etter å ha 

registrert en landbrukseiendom i søknaden, gjør eStil PT en kontroll av at landbrukseiendommen 

(hovednummeret) som er oppgitt er registrert og aktiv i Landbruksregisteret. Dersom hovednummeret 

ikke er registrert eller ikke er satt som aktiv, vil eStil PT gi en stoppende validering. Det samme 

gjelder dersom det er oppgitt en grunneiendom som ikke er knyttet til et hovednummer i 

Landbruksregisteret. Det er ikke mulig for foretak eller saksbehandler å legge inn at foretaket 

disponerer arealer på landbrukseiendommen så lenge valideringen slår ut.  

Hvordan sjekke om eiendommer er registrert eller er aktiv? 

Ved oppslag i Landbruksregisteret, vil saksbehandler få beskjed om at «Søket ga ingen treff» dersom 

man søker på en landbrukseiendom som ikke var registrert. 

Om eiendommen er aktiv eller ikke, kan sjekkes ved å se på følgende skjermbilde i 

Landbruksregisteret: 



 

 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Landbruksregisteret)? 

Eiendommene i Landbruksregisteret hentes fra Matrikkelen. Dersom en landbrukseiendom finnes i 

Matrikkelen, men ikke i Landbruksregisteret, må saksbehandler ta kontakt med 

support@landbruksdirektoratet.no for å vaske inn eiendommen.  

Dersom eiendommen er inaktiv selv om den ikke skulle vært det, må saksbehandler ta kontakt med 

support@landbruksdirektoratet.no for å få satt eiendommen til aktiv igjen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

18.12.2017 22.01.2019 

 

 

Oppgitt fellestiltak er ikke registrert eller er ikke aktivt i Fellestiltaksrutina  
Navn på kontroll: 

Hovednummeret du har registrert tilhører et fellestiltak. Fellestiltaket er ikke registrert eller aktivt i 
våre registre. Vennligst korriger hovednummeret, eller ta kontakt med din kommune dersom du 
mener at registeropplysningene om fellestiltaket er feil. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.disponerteareal.arealrow.fellestiltakIkkeAktivEllerRegistert.  

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon 
dukker kontrollen 
opp? 

Areal – eiendommer → Registrerte landbrukseiendommer  Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppende validering Stoppende validering 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1:  Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot 
hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

mailto:support@landbruksdirektoratet.no
mailto:support@landbruksdirektoratet.no


Eiendommer som ikke lar seg registrere i Landbruksregisteret, må registreres i Fellestiltaksrutina for 
at foretak skal kunne søke om tilskudd til arealene. Det skal ikke være mulig å søke om tilskudd for 
fellestiltaksarealer som ikke er registrert i Fellestiltaksrutina. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når foretak/saksbehandler klikker på knappen «Kontroller mot Landbruksregisteret» etter å ha lagt 

til en landbrukseiendom som inngår i et fellestiltak (gårdsnummer=88888), gjør eStil PT en kontroll 

av at eiendommen (hovednummeret) som er oppgitt er registrert og aktiv i Fellestiltaksrutina. 

Dersom hovednummeret ikke er registrert eller ikke er satt som aktiv, vil eStil PT gi en stoppende 

valideringsmelding. Det vil ikke være mulig for foretak eller saksbehandler å legge inn at foretaket 

disponerer arealer på landbrukseiendommen når denne stoppende valideringen slår ut.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse 
sist revidert: 

09.05.2019 09.05.2019 

 

 

Hovednummer (landbrukseiendom) kan ikke registreres mer enn en gang per søknad.  
Navn på kontroll: 

Du har registrert en landbrukseiendom flere ganger. Hovednummer (landbrukseiendom) kan ikke 
registreres mer enn en gang per søknad 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.disponertareal.newarealrow.finnesFraFoer  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Areal – eiendommer → Legg til ny landbrukseiendom → 
Feltene for kommune-, gårds-, og bruksnummer 

Areal – eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å gi beskjed om at hun/ han allerede har 
registrert den aktuelle landbrukseiendommen. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Under seksjon «Areal –eiendommer» skal foretaket og saksbehandler registrere disponerte 

landbrukseiendommer med kommune - gårds – og bruksnummer (hovednummer). Det kommer 

stoppmelding dersom man forsøker å legge til en landbrukseiendom og den aktuelle 

landbrukseiendommen allerede er registrert i søknaden. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

12.04.2019 10.09.2021 

 

Oppgitt grunneiendom i stedet for landbrukseiendom 
Navn på kontroll: 



Kommune-, gårds- og bruksnummeret du har oppgitt er en grunneiendom tilknyttet landbrukseiendom 
med hovednummer {{hovednummer}}. Det er kun mulig å oppgi landbrukseiendom, ikke grunneiendom. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.disponertareal.newarealrow.ikkeSammeHovednummer  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-1971  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Areal – eiendommer → Legg til ny landbrukseiendom → Feltene for 
kommune-, gårds-, og bruksnummer 

Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppende validering Stoppende validering 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Nei 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Validering Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å gi beskjed til søker om at 
kommune-, gårds- og bruksnummeret ikke er et hovednummer, men en grunneiendom. Det skal kun være 
mulig å oppgi landbrukseiendom (hovednummer), ikke grunneiendom. Dette fordi en (eller flere) 
grunneiendom(mer) inngår i en landbrukseiendom.  
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når søker har klikket «Legg til landbrukseiendom», lagt inn kommune-, gårds- og bruksnummer og klikket 
«Kontroller mot Landbruksregisteret», kjøres en validering: 

- Tilhører kommune-, gårds- og bruksnummeret som er oppgitt en grunneiendom? 
 

Hvis ja, så vil søker/saksbehandler få en stoppende validering. I teksten til valideringa opplyses søker om 
hvilket hovednummer grunneiendommen tilhører. 
 

 
 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

06.04.2018 10.09.2021 

 

Det er ført opp en landbrukseiendom, men ingen arealer på eiendommen 
Navn på kontroll: 

I seksjon areal – eiendommer har du ført opp en landbrukseiendom, men du har ikke oppgitt hvor 
mye areal du disponerer på landbrukseiendommen. Klikk på blyanten ved siden av eiendommen for 
å legge inn hvor mye areal du disponerer. Dersom du ikke disponerer arealene på eiendommen, 
kan du slette den ved å klikke på søppelbøtta ved siden av eiendommen. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.disponertareal.newarealrow.tomArealVerdi  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Areal – eiendommer → Totalt disponert areal 
 

Areal - eiendommer 



Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding - 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å gi informasjon om 
at det enda ikke er registrert disponert areal (kun eiendom). 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader der søker/saksbehandler har registrert minst en landbrukseiendom, gjøres det en 

kontroll av at foretaket også har registrert at det disponerer areal på landbrukseiendommen: 

- Er totalt disponert areal for den enkelte landbrukseiendom 0 dekar? 

Dersom totalt disponert areal på en eller flere av landbrukseiendommene er 0 dekar, vil eStil PT gi 

en informasjonsmelding om at det er ført opp en landbrukseiendom uten at det er ført opp 

disponerte arealer på eiendommen. Informasjonsmeldingen forsvinner dersom man enten legger 

inn antall dekar foretaket disponerer på eiendommen eller sletter landbrukseiendommen (dersom 

foretaket ikke disponerer arealer på eiendommen).  

Merk at i tilfeller der foretaket søker om tilskudd for distriktstilskudd for frukt, bær og grønt, men ikke 

lenger disponerer landbrukseiendommen der varene ble produsert, skal søker registrere 

eiendommen(e) varene ble produsert på, og legge inn at disponert areal er 0 dekar. Dette er fordi at 

det må være oppgitt disponerte arealer i seksjon “Areal – eiendommer” for å kunne søke om 

distriktstilskudd. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

02.05.2019 02.05.2019 

 

 

 

Foretakets disponerte areal på landbrukseiendommen er større enn landbrukseiendommens 

totale areal i Landbruksregisteret 
Navn på kontroll: 

Pop-up: Antall dekar du har oppgitt (summen av fulldyrket, overflatedyrket og innmarksbeite) er 
større enn det som er registrert i Landbruksregisteret. Ta kontakt med kommunen hvis du mener at 
opplysningene i Landbruksregisteret er feil. Hvis det du har lagt inn er korrekt, kan du klikke på 
knappen «Fortsett uten å korrigere» og sende inn søknaden. Hvis ikke, må du korrigere antall dekar 
før du sender inn søknaden.  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.disponertareal.markslag.advarsel.tekst  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-160  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Areal – eiendommer → Legg til 
landbrukseiendom → Totalt disponert areal på 
eiendommen. 

Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

- Pop-up (varsel) når foretaket trykker 
«Kontroller hovednummer». Foretaket kan velge 

- Pop-up (varsel) når saksbehandler trykker 
«Kontroller hovednummer» eller «Lagre». 



å klikke «Korriger antall dekar» eller «Fortsett 
uten å korrigere». 
 
- Dersom søker velger å fortsette uten å 
korrigere, vil søker få en varselmelding på grunn 
av en annen kontroll (kontroll om antall dekar 
per markslag i søknaden vs 
Landbruksregisteret). 

Saksbehandler kan velge å klikke «Korriger 
antall dekar» eller «Fortsett uten å korrigere». 
 
- Dersom saksbehandler velger å fortsette uten 
å korrigere, vil saksbehandler få en 
stoppmelding på grunn av en annen kontroll 
(kontroll om antall dekar per markslag i 
søknaden vs Landbruksregisteret). 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei 
Del 2: Ja  

 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Det kan gis areal- og kulturlandskapstilskudd for landbruksarealer som er fulldyrket, overflatedyrket 

eller innmarksbeite. Landbruksregisteret inneholder informasjon om landbrukseiendommer, 

personer og foretak, og eventuell sammenheng mellom disse enhetene. Gitt at registreringene i 

Landbruksregisteret er korrekte, skal det ikke gis tilskudd for mer areal enn det som er registrert i 

Landbruksregisteret. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når foretaket/saksbehandler legger til en ny landbrukseiendom med arealer som foretaket 

disponerer og klikker «Lagre», kjøres en kontroll som sjekker at disponert areal på eiendommen 

ikke overstiger totalt areal på eiendommen i Landbruksregisteret. 

Kontrollen ser på det totale jordbruksarealet på landbrukseiendommen, det vil si summen av 

fulldyrket, overflatedyrket og innmarksbeiteareal: 

- Har foretaket oppgitt et større areal enn det som er registrert på eiendommen i 

Landbruksregisteret?  

Dersom foretaket har oppgitt at det disponerer mer areal på eiendommen enn det som er registrert i 

Landbruksregisteret, vil eStil PT gi en varselmelding (pop-up). 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Landbruksregisteret)? 

Landbruksregisteret henter data fra jordregisteret (AR5). Den beste måten å minimere feil i 

kontrollgrunnlaget, er å sørge for at det gjennomføres kontinuerlig ajourhold Det er kommunen som 

er ansvarlig for å ajourholde jordregisterfilene. Dersom kommunen gjennom sin saksbehandling 

finner feil i arealstørrelse i Landbruksregisteret, skal de sørge for å oppdatere AR5 og Matrikkelen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 12.07.2019 

 

Foretakets disponerte areal på landbrukseiendom som inngår i fellestiltak er større enn arealet 

som er registrert på fellestiltaket  
Navn på kontroll: 

Antall dekar du har oppgitt er større enn det som er registrert på fellestiltaket. Ta kontakt med din 
kommune dersom du mener at de registrerte opplysningene på fellestiltaket er feil. Hvis det du har 
lagt inn er korrekt, kan du klikke på knappen «Fortsett uten å korrigere» og sende inn søknaden. 
Hvis ikke må du korrigere antall dekar før du sender inn søknaden. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Soeknad.disponertareal.fellestiltak.advarsel.tekst  

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 



Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen 
opp? 

Areal – eiendommer → Legg til landbrukseiendom → 
Totalt disponert areal på eiendommen. 

Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

- Pop-up (varsel) når foretaket trykker «Kontroller 
hovednummer». Foretaket kan velge å klikke «Korriger 
antall dekar» eller «Fortsett uten å korrigere». 
 

- Pop-up (varsel) når saksbehandler 
trykker «Kontroller hovednummer» eller 
«Lagre». Saksbehandler kan velge å 
klikke «Korriger antall dekar» eller 
«Fortsett uten å korrigere». 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1:   

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Eiendommer som ikke lar seg registrere i Landbruksregisteret, må registreres i Fellestiltaksrutina for 
at det skal være mulig å søke om tilskudd for arealet. Gitt at registreringene i Fellestiltaksrutina er 
korrekte, skal det ikke være mulig å søke tilskudd på mer areal enn det som er registrert der. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når foretaket/saksbehandler legger til en ny landbrukseiendom med arealer som tilhører et 

fellestiltak og klikker «Lagre», kjøres en kontroll som sjekker at disponert areal på eiendommen ikke 

overstiger totalt areal på eiendommen i Fellestiltaksrutina: 

- Har foretaket oppgitt et større areal enn det som er registrert på eiendommen i 

Fellestiltaksrutina?  

Dersom foretaket har oppgitt at det disponerer mer areal på eiendommen enn det som er registrert 

Fellestiltaksrutina, vil eStil PT gi en varselmelding (pop-up). 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

09.05.2019 15.07.2019 

 

 

Foretaket har oppgitt større areal av markslaget enn det som er registrert på 

landbrukseiendommen i Landbruksregisteret  
Til søker: 
{{Hovednummer}}: Antallet dekar du har oppgitt med markslaget 
fulldyrket/overflatedyrket/innmarksbeite er større enn det som er registrert i Landbruksregisteret. 
Vennligst sjekk at antall dekar du har ført opp i søknaden stemmer. Om du mener at registreringene 
i Landbruksregisteret er feil, bør du legge inn en kommentar til saksbehandler i seksjon 
"Oppsummering og send", under "Utfyllende informasjon til søknaden", der du forklarer hva du 
mener er feil og hvorfor. I Gårdskartet kan du se om det har vært endringer i arealet på 
eiendommen siden forrige søknadsomgang, og i så fall hvor og hvor mye. Velg "Endring AR5 1. okt 
2019 - nå". 
 
Til saksbehandler: 
{{Hovednummer}}: Antallet dekar som er oppgitt med markslaget 
fulldyrket/overflatedyrket/innmarksbeite er større enn det som er registrert i Landbruksregisteret. 
Vurder om søker har ført opp mer areal i søknaden enn foretaket er berettiget tilskudd for. I 
Gårdskart kan du se om det har vært endringer i arealet på eiendommen siden forrige 
søknadsomgang, og i så fall hvor og hvor mye. Velg "Endring AR5 1. okt 2019 - nå". 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.9.melding.soeker 
kontroller.9.melding.sak 

 

https://gardskart.nibio.no/
https://gardskart.nibio.no/
https://gardskart.nibio.no/
https://gardskart.nibio.no/
https://gardskart.nibio.no/
https://gardskart.nibio.no/


Brukerhistorie i Jira:  

PT-643  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Areal – eiendommer → disponert fulldyrket-
/overflatedyrket-/innmarksbeiteareal 

Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei 
Del 2: Ja  

Nei. 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Det kan gis areal- og kulturlandskapstilskudd for landbruksarealer som er fulldyrket, overflatedyrket 

eller innmarksbeite. Landbruksregisteret inneholder informasjon om landbrukseiendommer, 

personer og foretak, og eventuell sammenheng mellom disse enhetene. Gitt at registreringene i 

Landbruksregisteret er korrekte, skal det ikke gis tilskudd for mer areal enn det som er registrert i 

Landbruksregisteret. 

Beskrivelse av kontrollen: 

 eStil PT kjører kontroller som sammenlikner søkers arealopplysninger i seksjon «Areal – 

eiendommer» med informasjon fra Landbruksregisteret for å sikre at omsøkt areal for eiendommen 

ikke overstiger totalt areal av det aktuelle markslaget på eiendommen. Kontrollene kjøres for hver 

landbrukseiendom foretaket oppgir i søknaden sin, men kjøres ikke for fellestiltak (se også 

«Foretakets disponerte areal på landbrukseiendom som inngår i fellestiltak er større enn arealet 

som er registrert på fellestiltaket»). 

Kontrollen ser på disponert areal per markslag på landbrukseiendommen: 

- Har foretaket oppgitt et større fulldyrket areal enn det som er registrert på eiendommen i 

Landbruksregisteret? 

- Har foretaket oppgitt et større overflatedyrket areal enn det som er registrert på 

eiendommen i Landbruksregisteret? 

- Har foretaket oppgitt et større innmarksbeiteareal enn det som er registrert på eiendommen 

i Landbruksregisteret? 

Dersom svaret på ett av spørsmålene er ja, vil eStil PT gi en varselmelding (for søker) eller en 

stoppmelding (for saksbehandler). Merk at kontrollen også kan slå ut dersom en av 

grunneiendommene som ikke gir hovednummeret til en landbrukseiendom (grunneiendom type 2) 

er satt inaktiv. Dette på grunn av at hovednummerhistorikktjenesten til Landbruksregisteret ikke kan 

vise historikk for grunneiendommer med grunneiendomtype 2. 

Kontrollen kjører fram til neste søknadsomgang åpner. Det betyr at når saker fra tidligere 

søknadsomganger gjenåpnes, vil ikke denne kontrollen kjøre. 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget? (gjelder kun for eksterne 

kontroller) 

Landbruksregisteret henter data fra jordregisteret (AR5). Den beste måten å minimere feil i 

kontrollgrunnlaget, er å sørge for at det gjennomføres kontinuerlig ajourhold. Det er kommunen som 

er ansvarlig for å ajourholde jordregisterfilene. Dersom kommunen gjennom sin saksbehandling 

finner feil knyttet til arealstørrelse og/eller markslag i Landbruksregisteret, skal de sørge for å 

oppdatere AR5 og Matrikkelen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017  

 



 

Foretaket har oppgitt et større areal enn det som er registrert på fellestiltaket 
Navn på kontroll: 

{{hovednummer}}: Antallet dekar du har oppgitt er større enn det som er registrert på fellestiltaket. 
Vennligst sjekk at antall dekar stemmer. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.166.soeker.melding 
kontroll.166.saksbehandler.melding 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen 
opp? 

Areal – eiendommer → disponert areal 
 

Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding 
 

Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1:  Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Eiendommer som ikke lar seg registrere i Landbruksregisteret, må registreres i Fellestiltaksrutina for 
at arealet det skal være mulig å søke om tilskudd for arealet. Gitt at registreringene i 
Fellestiltaksrutina er korrekt, skal det ikke være mulig å søke tilskudd på mer areal enn det som er 
registrert der. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har ført opp en landbrukseiendom som inngår i et fellestiltak (dvs. 

gårdsnummer=88888), kjøres en kontroll som sammenlikner søkers arealopplysninger i seksjon 

«Areal – eiendommer» med informasjon fra Fellestiltaksrutina for å sikre at omsøkt areal for 

eiendommen ikke overstiger totalt areal på eiendommen:  

- Har foretaket oppgitt et større areal på en landbrukseiendom som tilhører et fellestiltak enn 

det som er registrert på eiendommen i Fellestiltaksrutina? 

Dersom svaret er ja, vil eStil PT gi en varselmelding (for søker) eller en stoppmelding (for 

saksbehandler). 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

09.05.2019 15.07.2019 

 

 

Flere foretak har til sammen oppgitt et større areal på landbrukseiendommen enn det som er 

registrert i Landbruksregisteret 
Navn på kontroll: 

Melding som vises i søknadsskjemaet 
Andre foretak (orgnr og navn) har i sin søknad oppgitt å disponere areal på samme landbrukseiendom 
(hovednummer). Totalt antall dekar som alle foretakene har oppgitt med markslaget {markslag} er større enn 
det eiendommen står registrert med av {markslag} areal i Landbruksregisteret. 
 
Melding som sendes til foretakets innboks i Altinn 



Andre foretak (orgnr og navn) har i sin søknad oppgitt å disponere areal på samme landbrukseiendom 
(hovednummer). Totalt antall dekar som alle foretakene har oppitt med markslaget {markslag} er større enn 
det eiendommen står registrert med av {markslag} areal i Landbruksregisteret. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.disponertareal.totaltmarkslag.feil.sammehovednummer 
 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-306  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Areal – eiendommer → Totalt disponert areal på eiendommen Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei 
Del 2: Ja  

Nei. 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Det kan gis areal- og kulturlandskapstilskudd for landbruksarealer som er fulldyrket, overflatedyrket eller 

innmarksbeite. Landbruksregisteret inneholder informasjon om landbrukseiendommer, personer og foretak, og 

eventuell sammenheng mellom disse enhetene. Kontrollen skal hindre flere foretak (til sammen) kan få utbetalt 

tilskudd for flere dekar areal enn det som er registrert i Landbruksregisteret. Gitt at registreringene i 

Landbruksregisteret er korrekte, skal det ikke gis tilskudd for mer areal enn det som er registrert i 

Landbruksregisteret. 

Beskrivelse av kontrollen: 

eStil PT kjører kontroller som sammenlikner søkers arealopplysninger i seksjon «Areal – eiendommer» med 

informasjon fra andre søkere og Landbruksregisteret for å sikre at totalt omsøkt areal for hvert markslag på 

eiendommen ikke overstiger totalt areal av markslaget som er registrert på eiendommen. Kontrollene kjøres 

for hver landbrukseiendom foretaket oppgir i søknaden sin. 

Kontrollen ser på disponert areal per markslag på landbrukseiendommen: 

- Har foretakene som disponerer arealer på samme eiendom til sammen oppgitt et større fulldyrket areal 

enn det som er registrert på eiendommen i Landbruksregisteret?  

- Har foretakene som disponerer arealer på samme eiendom til sammen oppgitt et større 

overflatedyrket areal enn det som er registrert på eiendommen i Landbruksregisteret? 

- Har foretakene som disponerer arealer på samme eiendom til sammen oppgitt et større 

innmarksbeiteareal enn det som er registrert på eiendommen i Landbruksregisteret 

Dersom svaret på et av spørsmålene over er ja, vil eStil PT gi en varselmelding i søknadsskjemaet til det 

foretaket som får totalt oppført areal til å overskride faktisk areal som er registrert på eiendommen i 

Landbruksregisteret. De andre foretakene som har registrert arealer på eiendommen får samme melding i 

Altinn. Meldingen sendes ut til foretakene etter at en søknad som fører til at samlet registrert areal på 

eiendommen overskrider faktisk areal, blir sendt inn. 

Kontrollen kjører fram til neste søknadsomgang åpner. Det betyr at når saker fra tidligere søknadsomganger 

gjenåpnes, vil ikke denne kontrollen kjøre. 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Landbruksregisteret)? 

Landbruksregisteret henter data fra jordregisteret (AR5). Den beste måten å minimere feil i kontrollgrunnlaget, 

er å sørge for at det gjennomføres kontinuerlig ajourhold. Det er kommunen som er ansvarlig for å ajourholde 

jordregisterfilene. Dersom kommunen gjennom sin saksbehandling finner feil i arealstørrelse/markslag 

Landbruksregisteret, skal de sørge for å oppdatere AR5 og Matrikkelen. Enkelte feil kan også rettes i 

Landbruksregisteret.  



Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 13.09.2021 

 

 

 

Flere foretak har til sammen oppgitt et større areal enn fellestiltakets totale areal 
Navn på kontroll: 

Andre foretak disponerer areal på samme fellestiltak. Totalt areal overstiger fellestiltakets ({{areal}}) 
totale areal 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.disponerte.arealer.foretak.hjelpetekst 
kontroll.fellestiltak.oversteget.areal.saksbehandler.melding 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen 
opp? 

Areal – eiendommer → Totalt disponert areal på 
fellestiltak 
 

Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1:  Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Eiendommer som ikke lar seg registrere i Landbruksregisteret, må registreres i Fellestiltaksrutina for 
at foretak skal kunne søke om tilskudd til arealene. Gitt at registreringene i Fellestiltaksrutina er 
korrekte, skal det ikke gis tilskudd for mer areal enn det som er registrert i Fellestiltaksrutina. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

eStil PT kjører kontroller som sammenlikner søkers arealopplysninger i seksjon «Areal – 

eiendommer» med informasjon fra andre søkere og Fellestiltaksrutina for å sikre at totalt omsøkt 

areal for eiendommen ikke overstiger totalt areal på eiendommen.  

Kontrollen ser på det totale jordbruksarealet på fellestiltaket: 

- Har foretakene som disponerer arealer på samme fellestiltak til sammen oppgitt et større 

areal enn det som er registrert i Fellestiltaksrutina?  

Dersom svaret på spørsmålet er ja, vil eStil PT gi en varselmelding (for søker) eller stoppmelding 

(for saksbehandler). 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

09.05.2019 09.07.2019 

 

 

 



Påminnelse om at saksbehandler må kontrollere om fellestiltaket er plassert i riktig arealsone 
Navn på kontroll: 

Foretaket har registrert et fellestiltak. Dersom arealene ligger i en kommune som rommer flere 
arealsoner, må saksbehandler sikre at fellestiltaket er registrert med riktig sone. Hvis sonen er feil, 
kan du endre sonen i oversikten over fellestiltak. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Saksbehandler.disponertareal.fellestiltak.registrert.varsel  

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-3215  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon 
dukker kontrollen 
opp? 

Disponerte arealer Areal - eiendommer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Ingen Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre 
for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

I tilfeller der det er flere arealsoner i samme kommune, må saksbehandler manuelt sjekke at 
fellestiltakene i kommunen har fått korrekt soneplassering. Årsaken er at arealsonen til 
eiendommene i slike kommuner bestemmes av foretakets gårdsnummer, og for et fellestiltak vil 
gårdsnummeret være 88888 uavhengig av hvilken sone arealene ligger. Det kan derfor være at 
fellestiltakets arealer har blitt tildelt feil sone. Kontrollen skal minne saksbehandler om å sjekke 
sonen for alle fellestiltakene i de kommunene rommer mer enn én arealsone. 
Beskrivelse av kontrollen: 

I alle tilfeller der foretaket har oppgitt et fellestiltak (en eiendom med gårdsnummer 88888) i 

søknaden sin, vil varselmeldingen slå ut. 

Dersom fellestiltaket ligger i en kommune der det er flere arealsoner innen samme kommune, må 

saksbehandler sikre at arealene til fellestiltaket har blitt tilordnet korrekt arealsone. Dersom 

fellestiltaket har fått feil arealsone i systemet, må saksbehandler registrere den korrekte sonen til 

fellestiltaket i systemet (fanen «Fellestiltak). 

Dersom fellestiltaket ligger i en kommune der det kun er én arealsone i kommunen, kan 

saksbehandler legge inn en kommentar som forklarer det. Utover det trengs det ingen videre 

oppfølging fra saksbehandler. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse 
sist revidert: 

03.09.2020 09.07.2021 

 

  



Areal – vekster 

Areal fordelt på vekster stemmer ikke overens med størrelsen på disponert areal for det enkelte 

markslag 
Navn på kontroll: 

I seksjonen "Areal - vekster" er summen av vekster på fulldyrket areal/overflatedyrket 
areal/innmarksbeite {{antall}} dekar i sone {{sone}}. Dette avviker fra det antall dekar fulldyrket-
/overflatedyret-/innmarksbeiteareal som er ført opp i seksjonen "Areal - eiendommer". Det totale 
antallet dekar fulldyrket areal bør være likt i de to seksjonene.  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.vekster.fordelt.paa.markslag.fulldyrket 
kontroller.vekster.fordelt.paa.markslag.overflatedyrket 
kontroller.vekster.fordelt.paa.markslag.innmarksbeite 
kontroller.vekster.fordelt.paa.markslag.innmarksbeiteOgFulldyrket 
kontroller.vekster.fordelt.paa.markslag.overflatedyretInnmarksbeiteOgFulldy
rket 
kontroller.vekster.fordelt.paa.markslag.overflatedyrketOgInnmarksbeite 
kontroller.vekster.fordelt.paa.markslag.overflatedyrketOgFulldyrket 

58-66 
 
 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-209  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon 
dukker kontrollen 
opp? 

210, 211, 212, 213, 240, 247, 238, 242, 243, 237, 245, 235, 236, 239, 231, 
272, 273, 274, 271, 280, 282, 283, 285, 264, 230, 223, 290, 294, 292, 293. 
 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot 
hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å gi beskjed om at det skal være samsvar 
mellom antall dekar foretaket har ført opp at det disponerer i seksjon «Areal – eiendommer» og 
antall dekar med vekster i seksjon «Areal – vekster». 

Beskrivelse av kontrollen: 

I alle tilfeller der søker har oppgitt at de disponerer arealer på minst én landbrukseiendom, gjør eStil 

PT en kontroll av at veksten det søkes om tilskudd for samsvarer med markslaget foretaket 

disponerer i den enkelte sone: 

- Er det avvik mellom antall dekar av markslaget eller markslagene som foretaket disponerer 

(ført opp i «Areal – eiendommer») og antall dekar med vekster (ført opp i «Areal – vekster») 

som kan dyrkes på det markslaget/de markslagene foretaket har? 

Dersom det ikke er samsvar mellom antall dekar av markslaget (i «Areal – eiendommer») og antall 
dekar av vekster som kan dyrkes på det aktuelle markslaget (i «Areal – vekster»), utløses en 
informasjonsmelding i søknadsskjemaet. Kontrollen tar utgangspunkt i vekstene (kodene) som er 
ført opp i søknaden, og gjør deretter et oppslag mot antall dekar av det markslaget eller de 
markslagene som er knyttet til koden. Det betyr at dersom et foretak oppgir å ha 100 dekar med 
fulldyrket eng (kode 210) og 100 dekar med poteter (kode 230), som begge kun kan dyrkes på 
fulldyrket areal, vil kontrollen sjekke om foretaket disponerer minst 200 dekar fulldyrket areal (i 
seksjon «Areal – eiendommer»).  

Noen vekster (koder) kan dyrkes på ulike typer markslag. Dersom søker har oppgitt en vekst som 
kan dyrkes på ulike typer markslag, vil det gjøres en sjekk av om summen av vekstene (kodene) 



som kan dyrkes på markslagene avviker fra summen av de ulike markslagene som foretaket 
disponerer. For eksempel kan bygg (kode 242) dyrkes både på fulldyrket jord og på overflatedyrket 
jord. Dersom foretaket fører opp at det har 100 dekar med bygg, vil kontrollen sjekke om foretaket til 
sammen har minst 100 dekar med overflatedyrket og/eller fulldyrket jord (i seksjon «Areal – 
eiendommer). 

I tilfeller der foretaket både har vekster som kun kan dyrkes på ett markslag, og vekster som kan 
dyrkes på ulike typer markslag, kjøres flere kontroller. For eksempel dersom søker har 100 dekar 
med jordbær (kode 280, dyrkes kun på fulldyrket jord) og 100 dekar med bygg (kode 242, dyrkes 
enten på fulldyrket eller overflatedyrket jord), vil det først kjøres en kontroll som sjekker om 
foretaket disponerer minst 100 dekar fulldyrket jord, og deretter en kontroll som sjekker om 
foretaket disponerer minst 200 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord. 

 Oversikt over hvilke vekster (koder) som er koblet til hvilke markslag.  

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse 
sist revidert: 

11.04.2019 09.07.2021 

 

 

Oppgitt mer areal i seksjon «Areal – vekster» enn foretaket disponerer (i seksjon «Areal – 

eiendommer») 
Navn på kontroll: 

Sum areal fordelt på vekster ({{sum}} dekar) er større enn oppgitte disponerte arealer ({{oppgitt}} 
dekar) i sone {{sone}}. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.arealfordeltpaavekster.feilmelding.formye  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-14, PT-209, PT-295, PT-316 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

210, 211, 212, 213, 240, 247, 238, 242, 243, 237, 
245, 235, 236, 239, 231, 272, 273, 274, 271, 280, 
282, 283, 285, 264, 230, 223, 290, 294, 292, 293, 
Areal – eiendommer → totalt disponert areal 
 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å gi beskjed om at det skal være samsvar 
mellom disponert areal i seksjon «Areal – eiendommer» og antall dekar med vekster i seksjon 
«Areal – vekster». 

Beskrivelse av kontrollen: 

I alle tilfeller der søker har oppgitt at de disponerer arealer på minst én landbrukseiendom, gjør eStil 

PT en kontroll av at totalt antall dekar i seksjon «Areal – vekster» ikke er større enn totalt antall 

dekar i seksjon «Areal – eiendommer». Kontrollen gjøres for hver sone. Dersom totalt antall dekar i 

seksjon «Areal – vekster» per sone er større enn totalt antall dekar i seksjon «Areal – eiendommer» 

per sone, får søker stoppmelding.  

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning/3.areal-vekster/Vekster%20fordelt%20p%C3%A5%20markslag.pdf/_/attachment/inline/8fd38594-5eff-46c6-acd4-ac54a157af9f:74810f0bfc81d4aad47999556cce1fb1e17e08df/Vekster%20fordelt%20p%C3%A5%20markslag.pdf


For saksbehandler gjøres samme kontroll som for foretak. Stoppmeldingen gis dersom 

saksbehandler har økt antall dekar i seksjon «Areal – vekster» uten tilsvarende økning i seksjon 

«Areal – eiendommer», eller har redusert antall dekar under seksjon «Areal – eiendommer» uten 

tilsvarende reduksjon i seksjon «Areal – eiendommer». 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

09.04.2019 15.07.2019 

 

 

Sum areal fordelt på vekster er mindre enn oppgitte disponerte arealer 
Navn på kontroll: 

Sum areal fordelt på vekster ({{sum}} dekar) er mindre enn oppgitte disponerte arealer ({{oppgitt}} 
dekar) i sone {{sone}}  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.arelfordeltpaavekster.feilmelding.forlite  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-14, PT-209, PT-295, PT-316 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

210, 211, 212, 213, 240, 247, 238, 242, 243, 237, 
245, 235, 236, 239, 231, 272, 273, 274, 271, 280, 
282, 283, 285, 264, 230, 223, 290, 294, 292, 293, 
Areal – eiendommer → totalt disponert areal 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å gi beskjed om at det skal være samsvar 
mellom disponert areal i seksjon «Areal – eiendommer» og antall dekar med vekster i seksjon 
«Areal – vekster». 

Beskrivelse av kontrollen: 

I alle tilfeller der søker har oppgitt at de disponerer arealer på minst én landbrukseiendom, gjør eStil 

PT en kontroll av at totalt antall dekar i seksjon «Areal – vekster» ikke er mindre enn totalt antall 

dekar i seksjon «Areal – eiendommer». Kontrollen gjøres for hver sone. Dersom totalt antall dekar i 

seksjon «Areal – vekster» per sone er større enn totalt antall dekar i seksjon «Areal – eiendommer» 

per sone, får søker stoppmelding.  

For saksbehandler gjøres samme kontroll som for foretak. Stoppmeldingen vises dersom 

saksbehandler har redusert antall dekar i seksjon «Areal – vekster» uten tilsvarende reduksjon i 

seksjon «Areal – eiendommer», eller har økt antall dekar under seksjon «Areal – eiendommer» uten 

tilsvarende økning i seksjon «Areal – vekster». 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

10.04.2019 15.07.2019 

 

 

 

 

 



Foretaket er ikke tilknyttet Debios kontrollordning 
Navn på kontroll: 

For søker (arealer): 
Du har søkt om tilskudd for økologiske arealer, men foretakets organisasjonsnummer er ikke på 
listen over foretak som er tilknyttet Debios kontrollordning. For å få tilskudd til økologiske 
arealer/arealer i karens, må foretaket være godkjent av Debio. Kontakt Debio hvis foretaket skulle 
vært registrert som tilknyttet Debios kontrollordning.  
 
For saksbehandler (arealer): 
Saksbehandler har godkjent opplysninger om økologiske arealer, men foretakets 
organisasjonsnummer er ikke på listen over foretak som var tilknyttet Debios kontrollordning. For å 
få tilskudd til økologiske arealer/arealer i karens, må produksjonen være godkjent av Debio. 
Undersøk nærmere om foretaket er berettiget tilskudd for økologisk produksjon. Hvis det skulle ha 
vært på listen, må Debio kontaktes. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeker.kontrollmelding.debio.areal 
saksbehandler.kontrollmelding.debio.areal 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

855, 861, 863, 864, 870, 871, 852, 875, 876, 
880, 881, 882. 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Ja. 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Uttrekk fra Debio. 

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Det kan gis tilskudd til økologisk produksjon dersom produksjonen drives i samsvar med 
økologiforskriften, jf. kommentarrundskrivet. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har oppgitt at det driver økologisk arealproduksjon, gjør eStil-PT en kontroll av om 

foretaket er tilknyttet Debio. Kontrollen kjører kun hvis det er blitt lastet opp en fil med oversikt over 

org.nr som er tilknyttet Debio. Dersom det ikke er lastet opp en fil, vil ingen foretak kontrolleres.  

Kontrollen skjer ved at foretakets organisasjonsnummer sjekkes mot et uttrekk av 

organisasjonsnummer fra Debios database: 

- Er foretaket tilknyttet Debios kontrollordning og registrert med økologiske arealer eller 

arealer i karens i vekstsesongen (31. august)? 

At foretaket er tilknyttet Debios kontrollordning, vil i praksis si at foretaket har hatt eller skal ha 

revisjon av Debio i løpet av året. Dersom foretaket ikke var tilknyttet Debios kontrollordning på 

telledato, vil saksbehandler få en stoppmelding. 

Merk at den maskinelle kontrollen ikke sjekker: 

- andelen av arealet foretaket disponerer som er økologisk eller i karens 

- hvilke vekster som er godkjent av Debios kontrollør 

- om deler av arealet er i 1. års karens (og dermed ikke tilskuddsberettiget) 

- om hele eller deler av produksjonen ble underkjent ved Debios revisjon  



Merk også at enkelte tilfeller ikke vil registreres i uttrekket fra Debio før etter at foretaket har hatt 

revisjon det året. Dette gjelder: 

- foretak som ikke tidligere har vært tilknyttet Debio. Hvilken produksjon foretaket driver med 

(husdyrproduksjon eller drift av arealer) registreres først på revisjon. Fram til foretaket har 

hatt revisjon, vil det derfor få en varselmelding i eStil-PT.  

- foretak som har gjort endringer i sin økologiske produksjon/produksjon i karens. For 

eksempel hvis et foretak som tidligere år har drevet økologiske arealer også ønsker å starte 

opp med økologisk husdyrproduksjon, vil dette først framgå etter at foretaket har hatt 

revisjon.  

Landbruksdirektoratet vil jevnlig få oppdaterte uttrekk fra Debio (se mer informasjon nedenfor). Når 

et oppdatert uttrekk leses inn, vil eventuelle søknader som var satt til «Foreløpig godkjent», men 

der foretaket ikke lenger er på listen over foretak tilknyttet Debio, settes tilbake til status «Under 

behandling». 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget? (gjelder kun for eksterne 
kontroller) 

Dersom saksbehandler oppdager at det er feil i Debios database, skal dette meldes fra til både 

søker og til kontor@debio.no. Fordi kontrollen kjøres mot et uttrekk fra Debios database, vil ikke 

stopp-, varsel- og informasjonsmeldingene i eStil-PT oppdateres med en gang feilen rettes i Debios 

register. Oppdatering av meldinger i eStil-PT vil først skje når Landbruksdirektoratet mottar et 

oppdatert uttrekk fra Debio. 

Landbruksdirektoratet mottar oppdaterte uttrekk fra Debio på følgende tidspunkt: 

- midten av november –oppdatert uttrekk av foretak som driver arealer og er tilknyttet Debios 

kontrollordning i vekstsesongen. 

- midten av januar – oppdaterte uttrekk for både arealdrift. 

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 22.01.2019 

 

 

Omsøkt innmarksbeiteareal i første års karens er like stort i årets søknad 
som fjorårets 

 

Navn på kontroll: 

Tekst for søker: Du søkte om tilskudd for innmarksbeitearealer i første års karens (kode 880) i fjor, 
og søker om tilskudd for like mange dekar innmarksbeite i første års karens i år. Stemmer det at du 
fortsatt har innmarksbeitearealer i første års karens? Hvis arealene nå er i andre års karens eller er 
økologiske, skal de føres opp i kode 871. 
 
Tekst for saksbehandler: Søker søkte om tilskudd for innmarksbeitearealer i første års karens 
(kode 880) i fjor, og søker om tilskudd for like mange dekar innmarksbeite i første års karens i år. 
Undersøk om søker er berettiget tilskuddet til arealer i 1. års karens. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.353870910.soeker.melding 
kontroll.353870910.saksbehandler.melding 
 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-4746  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

880 Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei 
Del 2: Ja 

 

mailto:kontor@debio.no


Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å varsle søker og saksbehandler om at søknaden kan inneholde en  
feilopplysning. 
 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Hvis søker fører opp innmarksbeitearealer i første års karens (i kode 880), gjør eStil PT en kontroll 
mot fjorårets søknad: 

-  Er det oppgitt like mange dekar i kode 880 i årets søknad som saksbehandler godkjente i 
fjor? 

 
Dersom antall dekar innmarksbeiteareal i første års karens er akkurat det samme som i fjor, vil eStil 
PT gi en varselmelding.  
 
Kontrollen kjøres ikke dersom det både i år og i fjor ble søkt om/godkjent 0 dekar. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

05.06.2020  

 

 

Omsøkt grovfôrareal i første års karens er like stort i årets søknad som fjorårets 
Navn på kontroll: 

Tekst for søker: Du søkte om tilskudd for grovfôrarealer (unntatt innmarksbeite) i første års karens 
(kode 881) i fjor, og søker om tilskudd for like mange dekar innmarksbeite i første års karens i år. 
Stemmer det at du fortsatt har innmarksbeitearealer i første års karens? Hvis arealene nå er i andre 
års karens eller er økologiske, skal de føres opp i kode 870. 
 
Tekst for saksbehandler: Søker søkte om tilskudd for grovfôrarealer (unntatt innmarksbeite) i 
første års karens (kode 881) i fjor, og søker om tilskudd for like mange dekar innmarksbeite i første 
års karens i år. Undersøk om søker er berettiget tilskuddet til arealer i 1. års karens. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.353870919.soeker.melding 
kontroll.353870919.saksbehandler.melding 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-4746  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

881 Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei 
Del 2: Ja 

 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å varsle søker og saksbehandler om at søknaden kan inneholde en  
feilopplysning. 
 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Hvis søker førte opp grovfôrarealer i første års karens (kode 881), gjør eStil PT en kontroll mot 
fjorårets søknad: 

- Er det oppgitt like mange dekar i kode 881 i årets søknad som saksbehandler godkjente i 
fjor? 

 
Dersom antall dekar grovfôrareal i første års karens er akkurat det samme som i fjor, vil eStil PT gi 
en varselmelding.  
 
Kontrollen kjøres ikke dersom det både i år og i fjor ble søkt om/godkjent 0 dekar. 



 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

5.6.2020  

 

 

Grovfôrareal er registrert, men dyr eller salg er ikke registrert. Det blir ikke gitt tilskudd til 

grovfôrarealet 
Navn på kontroll: 

Du har ført opp grovfôrareal (fulldyrket/overflatedyrket/andregrovfôrvekster eng, kode 210/211/213), 
men har ikke registrert at du har dyr eller har solgt grovfôr. Hvis du ikke har verken dyr eller 
grovfôrsalg, kan det allikevel gis tilskudd for grovfôrarealet hvis du har startet opp med 
husdyrproduksjon eller kjøpt dyr etter telledato, eller hvis du ikke har levert del 1 av søknaden om 
produksjonstilskudd. Hvis dette gjelder deg, kan du legge igjen en kommentar til saksbehandler i 
seksjon «Oppsummering og send» 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra den enkelte Søknadsomgang og 
under ‘Kontrollregler’. 

14 
 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

210, 211, 213, 115, 116, 120, 121, 119, 178, 
179, 196, 197, 192, 193, 140, 142, 155, 183, 
180, 841, 431 (sluppet), 145, 146, 521, 522, 
523, 540 og 541, varekode 970420, 970423, 
170050, 170750, 170990, 170991. 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei, men saksbehandler kan legge inn areal i 
kode 540 og 541 – fastsetting av grovfôrareal 
som ikke er dekket av den ordinære 
grovfôrberegningen 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Hindre at søker glemmer å føre opp dyr/grovfôrsalg som utløser AK-tilskudd, samt gjøre søker 
oppmerksom på at det ikke vil bli utbetalt AK-tilskudd slik søknaden er fylt ut. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom søker har ført opp grovfôrarealer i kode 210, 211 og/eller 213, gjør eStil PT en sjekk av om 

foretaket kan få arealtilskudd for grovfôrarealet: 

- Har foretaket oppgitt å ha grovfôrdyr eller grovfôrsalg (se tabell “Faktorer for 
maksimalavgrensning av grovfôrareal” i jordbruksavtalen)? 

Dersom foretaket ikke har oppgitt hverken grovfôrdyr eller salg av grovfôr, gir eStil PT en 

informasjonsmelding.  

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

24.04.2019 23.08.2021 

 



 

Areal for innmarksbeite er registrert (kode 212), men grovfôrdyr er ikke registrert 
Navn på kontroll: 

Du har ført opp innmarksbeiteareal (kode 212), men har ikke registrert at du har dyr. Hvis du ikke 
har dyr, kan det allikevel gis tilskudd for innmarksbeitearealet hvis du har startet opp med 
husdyrproduksjon eller kjøpt dyr etter telledato, eller hvis du ikke har levert del 1 av søknaden om 
produksjonstilskudd. Hvis dette gjelder deg, kan du legge igjen en kommentar til saksbehandler i 
seksjon «Oppsummering og send». 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra den enkelte Søkndagsomgang og 
under ‘Kontrollregler’. 

15 
 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

212, 115, 116, 193, 120, 121, 119, 196, 197, 
192, 430 (sluppet), 145, 146, 140, 142, 178, 
179. 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Hindre at søker glemmer å føre opp dyr som utløser AK-tilskudd, samt gjøre søker oppmerksom på 
at det ikkke vil bli utbetalt AK-tilskudd slik søknaden er fylt ut 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når søker fyller ut areal i kode 212, men ikke i koder for grovfôrdyr som inngår i beregning av 
tilskuddsberettiget innmarksbeiteareal (se tabell “Faktorer for maksimalavgrensing av 
innmarksbeiteareal” i jordbruksavtalen), utløses informasjonsmeldingen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

24.04.2019 23.08.2021 

 

 

Foretaket har søkt om AK-tilskudd for frukt/bær, men har ikke søkt om DK 
Navn på kontroll 

Foretaket har arealer med frukt og bær, men har ikke søkt om distriktstilskudd 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

 173-178 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

271, 272, 273, 274, 280, 282, 001, 002, 003, 

004, 005, 006,011, 012, 013, 014, 016, 021 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Infomelding Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 



Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 

kontrollen: 

Intern  

Formål med kontrollen:  

For foretaket: Gjøre foretak oppmerksom på at foretaket kanskje har glemt å føre opp salg av frukt 

og bær under seksjon Frukt, bær, grønt og potet. 

 

For saksbehandler: Gjøre saksbehandler oppmerksom på at det er registrert arealer, men ikke 

leveranser av frukt og grønt. Det må vurderes om det er vanlig jordbruksproduksjon. 

 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når det er registrert arealer i første kolonne i tabellen nedenfor, kontrolleres det om det er registrert 

leveranser i kolonne 2.  

 

 
 

For søker: Hvis det ikke er registrert leveranser vises denne informasjonsmeldingen: 

“Du har ført opp areal med xx, men har ikke ført opp salg av xx i seksjon Frukt, bær, grønt og 

potet. Vil du søke om distrikstilskudd?” 

 

For saksbehandler: Hvis det ikke er registrert leveranser vises denne varselmeldingen: 

“Foretaket har ført opp arealer med frukt/bær, men har ikke ført opp salg i søknaden. Vurder om 

foretaket oppfyller vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon.” 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

21.09.2022 (dato) 

 

 

 

Det er ført opp større økologisk areal enn totalt areal 
Navn på kontroll: 

Sone {aktuell arealsone}: Det er ført opp større økologisk {{kornareal/ potetareal/ grovfôrareal/ 
innmarksbeiteareal/ frukt- og bærareal/ grønnsaksareal/ grønngjødslingsareal/ grønngjødslingsareal 
i 2.års. karens}} enn totalt {{kornareal/ potetareal/ grovfôrareal/ innmarksbeiteareal/ frukt- og 
bærareal/ grønnsaksareal/ grønngjødslingsareal/ grønngjødslingsareal i 2.års. karens}}. Før opp 
arealene både i generelle koder for {{kornareal/ potetareal/ grovfôrareal/ innmarksbeiteareal/ frukt- 
og bærareal/ grønnsaksareal/ grønngjødslingsareal/ grønngjødslingsareal i 2.års. karens}} og i 
koden for økologisk {{kornareal/ potetareal/ grovfôrareal/ innmarksbeiteareal/ frukt- og bærareal/ 
grønnsaksareal/ grønngjødslingsareal/ grønngjødslingsareal i 2.års. karens}}. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst må gjøres fra 
brukergrensesnittet Søknadsomganger → Kontrollregler 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 



Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

880, 881, 882, 852, 855, 861, 863, 864, 870, 871, 875, 876, 223, 
231, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 230, 271, 
272, 273, 274, 280, 282, 283, 285, 264, 210, 211, 213, 290 og 212. 
 

Areal – Vekster  

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Når foretaket søker om tilskudd for økologisk areal, skal arealene føres opp både i de generelle 
kodene for areal (kode 210-290) og i kodene for økologiske arealer (kode 852-875). De økologiske 
kodene er «herav»-koder, det vil si at de økologiske kodene angir hvor stor del av arealet som ført 
opp i den generelle koden som er økologisk areal. Formålet med kontrollen er derfor å hindre 
registreringsfeil av økologisk areal. Søker skal ikke kunne oppgi mer økologisk areal enn det som er 
registrert i de generelle kodene for areal. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har oppgitt at det har økologiske arealer (ført opp areal i kode 852, 855, 861, 863, 
864, 870, 871, 875), gjør eStil PT en kontroll av om antall dekar økologisk areal overstiger antall 
dekar i de(n) tilsvarende generelle koden(e) i søknadsskjemaet. Under følger en oversikt over hvilke 
økologiske koder som sjekkes mot hvilke generelle koder: 

 

Vekst(er) Økologisk(e) kode(r) Generell(e) kode(r)  

Grønngjødslingsareal i 2. års karens 852 223 

Grønngjødslingsareal 852 og 875 223 

Korn 855 231, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 242, 243, 245, 247 

Potet 861 230 

Frukt og bær 863 271, 272, 273, 274, 280, 
282, 283, 285 

Grønnsaker 864 264 

Grovfôr 870 210, 211, 213 

Innmarksbeite 880 og 871 212 

Grovfôr, inkludert arealer i karens 880, 881, 871 og 870 210, 211, 212 og 213 

Andre vekster enn grovfôr, inkludert 
arealer i karens 

882, 855, 861, 863, 
864, 852, 875 og 876 

223, 231, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 242, 243, 
245, 247, 230, 271, 272, 
273, 274, 280, 282, 283, 

285, 264 og 290 

 

Dersom antall dekar i koden som ligger i kolonnen for “Økologisk kode” er høyere enn summen av 

antall dekar som er ført opp i kodene som er listet opp i kolonnen “Generelle kode(r)”, vil 

stoppmeldingen slå ut. Antall dekar enten i den økologiske koden eller i den generelle koden må 

korrigeres. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

12.04.2019 12.07.2019 

 



 

Grønngjødslingsareal i andre års karens er større enn halvparten av tilskuddsberettiget areal 

med korn, poteter, grønnsaker frukt og bær 
Navn på kontroll: 

Sone {{sone}}: Du har oppgitt for stort grønngjødslingsareal i andre års karens. Grønngjødslingsarealene i 
andre års karens (kode 852) kan ikke være større enn halvparten av tilskuddsberettiget areal (inkludert 
konvensjonelt) med korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær. Du kan søke om dispensasjon fra regelen. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.110.melding 110 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-528, PT-498  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

852, 240, 247, 238, 242, 243, 237, 245, 239, 231, 230, 
264, 272, 273, 274, 271, 280, 282, 283, 235, 236. 
 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Dispensasjonskode 25  

Formål med kontrollen:  

I henhold til jordbruksavtalen gis det kulturlandskapstilskudd og arealtilskudd til grønngjødsling av arealer i 2. 
års karens med følgende avgrensning: Maksimalt halvparten så stort areal som sum areal (også 
konvensjonelt) av korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær i samme søknadsomgang. 
 
Formålet med kontrollen er å forhindre at det føres opp et større grønngjødslingsarealet i 2. års karens (kode 
852) enn det kan gis tilskudd for. 
  

Beskrivelse av kontrollen: 

Kontrollen kontrollerer at det oppførte grønngjødslingsarealet i 2. års karens (kode 852) er større enn 
halvparten av tilskuddsberettiget areal (inkludert konvensjonelt) med korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær: 
 
852>(240+247+238+242+243+237+245+239+231+230+264+272+273+274+271+280+282+283+235+236)*0,
5 
 
Hvis svaret er ja, gis en varselmelding til søker. I saksbehandlerskjema kommer det stoppmelding 
 
Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon til at en større andel av arealet er grønngjødsling av hensyn 
til et hensiktsmessig vekstskifte, men det skal ikke gis tilskudd til grønngjødsling av samme areal oftere enn 
hvert 3. år. Dersom det gis dispensasjon, kan Fylkesmannen sette krav om at arealene drives økologisk og 
innenfor disse vekstgruppene i en gitt periode. Dispensasjonen registreres av Fylkesmannen i eStil PT under 
menypunktet «Dispensasjoner». Når denne koden legges inn forsvinner stoppmeldingen fra 
saksbehandlerskjema. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

12.04.2019 09.07.2021 

 

 

 



Økologisk grønngjødslingsareal er større enn halvparten av tilskuddsberettiget økologisk areal 

med korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær 
Navn på kontroll: 

Sone {{sone}}: Du har oppgitt for stort økologisk grønngjødslingsareal. De økologiske 
grønngjødslingsarealene (i kode 875) kan ikke være større enn halvparten av tilskuddsberettiget 
økologisk areal med korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær (det vil si areal i kodene 855, 861, 863 
og 864). Du kan søke om dispensasjon fra regelen. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.111.melding 111 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-528, PT-498  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

875, 855, 861, 863, 864 
 

Areal - vekster 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Dispensasjonskode 25  

Formål med kontrollen:  

I henhold til jordbruksavtalen gis det kulturlandskapstilskudd og arealtilskudd til grønngjødsling av 
økologiske arealer med følgende avgrensning: Maksimalt halvparten så stort areal som sum 
økologisk areal av korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær i samme søknadsomgang 
 
Formålet med kontrollen er å forhindre at det føres opp et større økologisk grønngjødslingsareal 
(kode 875) enn det kan gis tilskudd for. 
  

Beskrivelse av kontrollen: 

Kontrollen sjekker om det oppførte økologiske grønngjødslingsarealet (kode 875) er større enn 
halvparten av tilskuddsberettiget økologisk areal med korn, potet, grønnsaker, frukt eller bær: 
 
875 > (855+861+863+864)*0,5 
 

Hvis svaret er ja, gis en varselmelding til søker. 
 
Fylkesmannen kan etter søknad gi dispensasjon til at en større andel av arealet er grønngjødsling 
av hensyn til et hensiktsmessig vekstskifte, men det skal ikke gis tilskudd til grønngjødsling av 
samme areal oftere enn hvert 3. år. Dersom det gis dispensasjon, kan Fylkesmannen sette krav om 
at arealene drives økologisk og innenfor disse vekstgruppene i en gitt periode. Dispensasjonen 
registreres av Fylkesmannen i eStilPT under menypunktet «Dispensasjoner». Når denne koden 
legges inn forsvinner stoppmeldingen fra saksbehandlerskjema. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

12.04.2019 09.07.2021 

 

  



Antall dyr 

Foretaket har ikke kvote for kumelk/geitemelk 
Navn på kontroll: 

Til søker: 
Det er ikke registrert at foretaket ditt har kvote for kumelk/geitemelk. Dersom du mener at denne 
registrertingen er feil, ta kontakt med Landbruksdirektoratet. Merk at foretaket 
(organisasjonsnummeret) du bruker til å søke om produksjonstilskudd må være det samme 
foretaket (organisasjonsnummer) som disponerer melkekvoten på telledato. 
Til saksbehandler: 
Det er ikke registrert at foretaket har kvote for kumelk/geitemelk. Dersom foretaket har kvote, kan 
denne stoppmeldingen overstyres 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.145.melding.hoest.saksbehandler (kumelk) 
kontroller.145.melding.hoest.soeker (kumelk) 
kontroller.145.melding.vaar.saksbehandler (kumelk) 
kontroller.145.melding.vaar.soeker (kumelk) 
kontroller.148.melding.hoest.saksbehandler (geitemelk) 
kontroller.148.melding.hoest.soeker (geitemelk) 
kontroller.148.melding.vaar.saksbehandler (geitemelk) 
kontroller.148.melding.vaar.soeker (geitemelk) 

145 og 148 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-6138  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

120, 140 Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja Ja. 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Ekstern Digitalt system for melkekvoter 

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

For å kunne defineres som melkeku eller melkegeit, må foretaket disponere disponibel kvote eller 
lokalforedlingskvote, jf. jordbruksavtalen og forskriften. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har ført opp melkeku (kode 120) eller melkegeit (140) i søknaden, gjør eStil PT en 

kontroll av om foretakets organisasjonsnummer er registrert med aktiv melkekvote på telledato i 

Digitalt system for melkekvoter. Det kjøres fire kontroller mot systemet : 

- Har foretaket aktiv kvote for kumelk/geitemelk på telledato 1. mars? 

- Har foretaket aktiv kvote for kumelk/geitemelk på telledato 1. oktober? 

Dersom foretaket ikke er registrert med aktiv melkekvote på telledato, vil saksbehandler få en 
stoppmelding. Hvis stoppmeldingen overstyres av saksbehandler forsvinner varselmeldingen i 
søknadsskjemaet til søker.  
 

 

Det er kun foretak med lokalforedlingskvote som kan rapportere inn lokalforedlingsleveranser i 

leveransedatabasen.  

Hvis foretak med melkekyr eller melkegeiter ikke har kumelk- eller geitmelkkvote, sjekkes det om 

foretaket har registrert leveranser til lokal foredling i Leveransedatabasen de siste 12 månedene.  

- Hvis foretaket har leveranser av kumelk/geitmelk til lokal foredling i Leveransedatabasen, får ikke 

foretaket varselmelding.  



- Hvis foretaket ikke har leveranser til lokal foredling, får foretaket varselmelding om manglende 

melkekvote. 

Hvordan skal saksbehandler håndtere kontrollgrunnlaget? 

Dersom saksbehandler oppdager at det er en feil i kontrollgrunnlaget, skal dette meldes fra både til 
søker og til fylkesmannen. Ved behov melder fylkesmannen fra til Landbruksdirektoratet. 
Kontrollene kjører direkte mot Digitalt system for melkekvoter. Det betyr at eStil PT vil hente inn ny 
informasjon hver gang kontrollen kjøres (se saksbehandlingsrundskrivet). 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 10.09.2021 

 

Feil i kommunikasjon mot digitalt system for melkekvoter 
Navn på kontroll: 

Et foretak har ført opp at det disponerer melkekyr eller melkegeiter, og det foretas kontroll mot det 
digitale systemet for melkekvoter om foretaket har melkekvote. Hvis det er en feil i kommunikasjonen 
mot digitale systemet for melkekvoter, vises en infomelding for søker og en stoppmelding for 
saksbehandler. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeker.disko.integrasjon.feilmelding.kvote 
saksbehandler.disko.integrasjon.feilmelding.kvote 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-5318  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

120, 140 Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Digitalt system for melkekvoter 

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å informere søker at det er en feil i kontrollen av om foretaket har 
melkekvote, men at søker kan sende inn søknad.  
Formålet med kontrollen er å informere saksbehandler at det ikke var mulig å kontrollere foretakets 
melkekvote, og at saksbehandler må ta kontakt med Landbruksdirektoratet. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Informasjonsmelding som vises for søker: 

«Vi fikk ikke til å kontrollere om foretaket hadde kvote på telledato akkurat nå. Du kan allikevel sende 

inn søknaden.» 

Stoppmelding for saksbehandler: 

«Det var ikke mulig å kontrollere om foretaket hadde kvote på telledato - kontroll av melk ikke 

gjennomført. Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.» 

 

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

22.06.2021 22.06.2021 

 

 

 

 



Foretaket har kvote for kumelk/geitemelk, men har ikke levert melk siste 6 måneder 
Navn på kontroll: 

Til søker: 
Foretaket ditt har kvote for kumelk/geitemelk, men har ikke levert melk det siste halvåret. Dette kan 
bety at du ikke kan få tilskudd til melkeproduksjon. Vi oppfordrer deg til å legge igjen en kommentar 
om hvorfor det ikke er levert melk under "Oppsummering og send" --> "Utfyllende informasjon til 
søknaden".  
 
Til saksbehandler: 
Foretaket har kvote for kumelk, men har ikke levert melk de siste 6 månedene. Dette kan bety at 
foretaket ikke oppfyller vilkårene for å motta tilskudd til melkeproduksjon 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.146.melding.hoest.saksbehandler (kumelk) 
kontroller.146.melding.hoest.soeker (kumelk) 
kontroller.146.melding.vaar.saksbehandler (kumelk) 
kontroller.146.melding.vaar.soeker (kumelk) 
kontroller.149.melding.hoest.saksbehandler (geitemelk) 
kontroller.149.melding.hoest.soeker (geitemelk) 
kontroller.149.melding.vaar.saksbehandler (geitemelk) 
kontroller.149.melding.vaar.soeker (geitemelk) 

146 og 149 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-5163  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

120, 140 Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja Ja. 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Ekstern Leveransedatabasen 

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

For å kunne defineres som melkeku eller melkegeit, må dyret ha vært i melkeproduksjon, jf. 
forskriften. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom et foretak har ført opp melkeku (kode 120) eller melkegeit (140) i søknaden, gjør eStil-PT 

en kontroll av om foretaket har drevet med melkeproduksjon: 

- Vår: har foretaket levert kumelk i perioden 1. september til og med februar? 

- Høst: har foretaket levert kumelk i perioden 1. april til og med september? 

- Vår: har foretaket levert geitemelk i perioden 1. september til og med februar? 

- Høst: har foretaket levert geitemelk i perioden 1. april til og med september? 

 

Kontrollen sjekker om det har vært levert kumelk i følgende varekoder: 

- M50001 

- M50003 

- M50500 

- M50505 

Kontrollen sjekker om det har vært levert geitemelk i følgende varekoder: 



- M50203 

- M50201 

- M50520 

- M50525 

Dersom foretaket ikke har levert melk de siste 6 månedene, vil eStil PT gi en varsel- eller 

stoppmelding. 

Dersom et foretak med melkekyr/melkegeiter ikke har søkt om produksjonstilskudd tidligere, slår 

kontrollen ikke ut. Foretaket får ikke varselmelding og saksbehandler får ikke stoppmelding.  

Hvordan skal saksbehandler håndtere kontrollgrunnlaget? 

Dersom foretaket oppdager at det er en feil i kontrollgrunnlaget i Leveransedatabasen, skal dette 
meldes fra til fylkesmannen, som ved behov melder fra til Landbruksdirektoratet. Kontrollene kjører 
direkte mot Leveransedatabasen. Det betyr at eStil PT vil hente inn ny informasjon fra 
Leveransedatabasen hver gang kontrollen kjøres (se saksbehandlingsrundskrivet). 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 10.09.2021 

 

Avdråtten per melkeku/melkegeit er lav 
Navn på kontroll: 

Til søker: 
Det er registrert at det er levert {{liter}} liter melk per ku/geit de siste 12 månedene før telledato fra 
ditt foretak, noe som betyr at gjennomsnittsavdråtten per melkeku/melkegeit er lav. Vi oppfordrer 
deg til å legge igjen en kommentar om hvorfor leveransen er lav under "Oppsummering og send" --
> "Utfyllende informasjon til søknaden". Relevant informasjon kan f.eks. være informasjon om rase, 
driftsform, oppstartsdato mv. 
 
Lav melkeleveranse, dvs. leveranser som er lavere enn halvparten av gjennomsnittsavdråtten per 
årsku på landsbasis kan indikere at grunnvilkåret vanlig jordbruksproduksjon ikke er oppfylt. Se 
kommentarrundskriv, kap. 2 for mer informasjon. 
 
Til saksbehandler 
Avdråtten per melkeku/melkegeit er lav. Det er registrert at det er levert {{liter}} liter melk per ku/geit 
de siste 12 måneder før telledato fra foretaket. Dette kan indikere at vilkåret om vanlig 
jordbruksproduksjon ikke er oppfylt. Veiledende minstekrav er minst halvparten av 
gjennomsnittsavdråtten per årsku/årsgeit på landsbasis. Se kommentarrundskriv, kap. 2 for mer 
informasjon. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.144.melding.hoest.saksbehandler (kumelk) 
kontroller.144.melding.hoest.soeker (kumelk) 
kontroller.144.melding.vaar.saksbehandler (kumelk) 
kontroller.144.melding.vaar.soeker (kumelk) 
kontroller.147.melding.hoest.saksbehandler (geitemelk) 
kontroller.147.melding.hoest.soeker (geitemelk) 
kontroller.147.melding.vaar.saksbehandler (geitemelk) 
kontroller.147.melding.vaar.soeker (geitemelk) 

144 og 147 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-5165  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

120, 140 Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 



Ekstern Leveransedatabasen 

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

For å oppfylle vilkåret om å drive vanlig jordbruksproduksjon, bør foretakets melkeleveranser per ku 
eller geit være minst halvparten av gjennomsnittsavdrått per årsku/geit på landsbasis, jf. 
kommentarrundskrivet. Formålet med kontrollen er å gi saksbehandler en indikasjon på at det kan 
være relevant å vurdere om vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon er oppfylt. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har oppgitt at det har melkeku (kode 120) eller melkegeit (kode 140) gir eStil-PT 

en informasjonsmelding hvis den gjennomsnittlige melkeleveransen per ku eller geit i foretakets 

besetning er under henholdsvis 4 100* liter og 354* liter. Tallene på gjennomsnittlig avdrått per 

årsku hentes fra Tines «Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen». 

Følgende kontroller kjøres: 

- Vår: er gjennomsnittlig melkeleveranse per melkeku i perioden 1. mars foregående år til 28. 

februar inneværende år under 4 100* liter? 

- Høst: er gjennomsnittlig melkeleveranse per melkeku i perioden 1. oktober foregående år til 

30. september inneværende år under 4 100* liter? 

- Vår: er gjennomsnittlig melkeleveranse per melkegeit i perioden 1. mars foregående år til 

28. februar inneværende år under 354* liter? 

- Høst: er gjennomsnittlig melkeleveranse per melkegeit i perioden 1. oktober foregående år 

til 30. september inneværende år under 354* liter? 

Dersom foretakets melkeleveranser er under halvparten av gjennomsnittsavdrått for dyret, vil 

saksbehandler få en varselmelding. 

Hvis et foretak har melkekyr/melkegeiter og ikke har søkt om produksjonstilskudd tidligere, vil ikke 

kontrollen slå ut selv om avdråtten er lavere enn terskelverdien. Årsaken til det er at foretak som 

nettopp har startet med melkeproduksjon ofte har lav avdrått, og det er ikke nødvendig at 

informasjonsmeldingen vises for søker eller at varselmeldingen vises for saksbehandler.  

* Terskelverdiene for kontrollen endrer seg over tid. Terskelverdiene for inneværende 

søknadsomgang vises på side 97 i kontrolloversikten. 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Leveransedatabasen)? 

Dersom foretaket oppdager at det er en feil i kontrollgrunnlaget i Leveransedatabasen, skal dette 
meldes fra til fylkesmannen, som ved behov melder fra til Landbruksdirektoratet. Kontrollene kjører 
direkte mot Leveransedatabasen. Det betyr at eStil PT vil hente inn ny informasjon fra 
Leveransedatabasen hver gang kontrollen kjøres (se saksbehandlingsrundskrivet). 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 23.06.2021 

 

 

Ammekyr som ikke er av minst 50 % kjøttferase får tilskudd som øvrige storfe når man også har 

melkekyr  
Navn på kontroll: 

Ammekyr som ikke er av minst 50 % kjøttferase får tilskudd som øvrige storfe når man også har 
melkekyr 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.ammekyr.kjottferase.feilmelding.host 
kontroll.ammekyr.kjottferase.feilmelding.vaar 

 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-428, PT-578, PT-987  



Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

121 
 

Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Varsle/informere om at ammekyr som ikke er minst 50 % kjøttferase ikke gir grunnlag for tilskudd 
for ammekyr, men som for øvrige storfe, når foretaket har melkekyr 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader der søker har oppgitt både melkekyr (kode 120) og ammekyr (kode 121), gjøres 
det en kontroll av om antall ammekyr (kode 121) er høyere enn antall ammekyr av kjøttferase (kode 
118). Dersom ikke alle ammekyrne er av kjøttferase, vil informasjonsmeldingen utløses. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

12.04.2019 15.07.2019 

 

Det er ført opp flere ammekyr av kjøttferase (i kode 118) enn ammekyr totalt (i kode 121) 
Navn på kontroll: 

Det er ført opp flere ammekyr av kjøttferase ({{X}} stk, kode 118) enn ammekyr totalt ({{Y}} stk, kode 
121). Du får ikke godkjent søknaden hvis antall kyr i kode 118 er høyere enn antall kyr i kode 121.  
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra den enkelte Søkndagsomgang og 
under ‘Kontrollregler’. 

16 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-987, PT998, PT-428  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

118,121 
 

Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Hvis et foretak både har ammekyr (kode 121) og melkekyr (kode 120), mottar foretaket kun 
husdyrtilskudd og driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon for ammekyrne som er av minst 
50 prosent kjøttferase (kode 118).  
 
Formålet med kontrollen er å unngå registreringsfeil av kode 121 og 118. I kode 118 skal det føres 
hvor mange av ammekyrne i kode 121 som er av minst 50 prosent kjøttferase. Antallet kyr i kode 
118 kan altså aldri være høyere enn antallet kyr i kode 121.  
 

Beskrivelse av kontrollen: 



Hvis 118>121 gis en stoppmelding. 
 
Dersom foretaket eller saksbehandler fører opp flere ammekyr av kjøttferase (kode 118) enn 
ammekyr totalt (121), kommer det en stoppmelding slik at det ikke blir mulig å sende inn eller 
ferdigbehandle en søknad der antallet i kode 118 er høyere enn antallet i kode 121. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

09.04.2019 09.04.2019 

 

Infomelding om at kode 118 eksisterer for foretak som kun fyller ut kode 120 og 121 
Navn på kontroll: 

Dersom søker har melkekyr og ammekyr, og ammekyrene er av minst 50 prosent kjøttferase, skal 
disse ammekyrene føres opp både i kode 121 og i kode 118. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.dyretelling.infomelding.finnes120Og121MenIkke118  

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-5127  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

118, 120, 121 Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding - 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Intern  

Formål med kontrollen:  

Gjøre søker oppmerksom på at han/hun kanskje har glemt å fylle ut kode 118, siden foretaket får 
tilskuddssatsen til øvrige storfe for ammekyr, dersom søker både har ammekyr og melkekyr og ikke 
oppgir at ammekyrne er av kjøttferase (kode 118) 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom et foretak legger inn dyr i kode 120 og i kode 121, men ikke i kode 118, får søker en 
informasjonsmelding som sier: 
 
«Dersom du har melkekyr og ammekyr, og ammekyrene er av minst 50 prosent kjøttferase, skal 
disse ammekyrene føres opp både i kode 121 og i kode 118.» 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

23.09.2020 09.07.2021 

 

Foretaket disponerer søyer/ammegeiter, men har ikke slakta lam/kje 
Navn på kontroll: 

Foretaket har ført opp at det disponerte søyer/ammegeiter 1. mars (kode 145) uten at foretaket har 
levert lam/kje til slakt (i perioden etter 15. april i søknadsåret). Dette kan indikere at vilkåret om 
vanlig jordbruksproduksjon ikke er oppfylt. Se nærmere omtale av vilkåret om vanlig 
jordbruksproduksjon i kommentarrundskrivet. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.153.melding (sau) 
kontroller.150.ingenSlakt.melding (geit) 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

145 og 142 Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Ingen Varselmelding  

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  



Del 1: Ja 
Del 2: Nei 

 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Leveransedatabasen 

Formål med kontrollen:  

For å oppfylle vilkåret om å drive vanlig jordbruksproduksjon på sau og ammegeit, skal det være en 
viss avdrått av slakteleveranser, jf. kommentarrundskrivet. Formålet med kontrollen er å gi 
saksbehandler en indikasjon på at det kan være relevant å vurdere om vilkåret om vanlig 
jordbruksproduksjon er oppfylt. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har ført opp at det har søyer (kode 145) eller ammegeiter (kode 142), kontrollerer 

eStil-PT om foretaket har slakteleveranser av henholdsvis lam eller kje: 

- Er det levert lam/kje til slakt i perioden etter 15. april i søknadsåret? 

Dersom det ikke er registrert slakteleveranser i Leveransedatabasen, vil eStil PT gi en 

varselmelding. 

Kontrollene teller lammeslakt i alle EUROP-kvaliteter, inkludert kreperte lam (det vil si lam slakteriet 

har ødelagt) og leieslakt. eStil-PT henter slakteinformasjon for perioden fra og med 16. april i 

søknadsåret og fram til dags dato (det vil si datoen kontrollen kjøres). Dersom kontrollen kjøres i 

eStil-PT den 10. januar 2018, vil kontrollen sjekke antall lammeslakt i Leveransedatabasen fra 16. 

april 2017 fram til 10. januar 2018.  

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Leveransedatabasen)? 

Dersom foretaket oppdager at det er en feil i kontrollgrunnlaget i Leveransedatabasen, skal dette 
meldes fra til fylkesmannen, som ved behov melder fra til Landbruksdirektoratet. Kontrollene kjører 
direkte mot Leveransedatabasen. Det betyr at eStil PT vil hente inn ny informasjon fra 
Leveransedatabasen hver gang kontrollen kjøres (se saksbehandlingsrundskrivet). 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 16.09.2019 

 

Foretaket disponerer søyer, antall lammeslakt per søye er lavt 
Navn på kontroll: 

Antall lammeslakt per søye er lavt ({{antall}}). Dette er lavere enn 50 prosent av 
landsgjennomsnittet for alle raser (korrigert for 25% påsettlam), dvs. lavere enn 0,62 lammeslakt 
per søye.<br/><br/>Lav reproduksjonsgrad kan indikere at grunnvilkåret om å drive vanlig 
jordbruksproduksjon ikke er oppfylt. Husk at foretakets reproduksjonsgrad må vurderes opp mot 
gjennomsnittet for de(n) rasen(e) foretaket har. Gjennomsnittlig antall lam per søye for den enkelte 
rase finner du i Sauekontrollen. Se nærmere omtale av vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon i 
kommentarrundskrivet. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.154.melding (sau) 

kontroller.150.lavtRegistrertSlakt.melding 
(geit) 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

145  Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Ingen Resultat av kontrollen vises i rapport om vanlig 
jordbruksproduksjon på sau 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 



Ekstern Leveransedatabasen 

Formål med kontrollen:  

For å oppfylle vilkåret om å drive vanlig jordbruksproduksjon på sau, bør ikke antall lam per søye i 
besetningen ligge vesentlig under landsgjennomsnittet, jf. kommentarrundskrivet. Formålet med 
kontrollen er å gi saksbehandler en indikasjon på at det kan være relevant å vurdere om vilkåret om 
vanlig jordbruksproduksjon er oppfylt. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har ført opp at det har søyer (kode 145), kontrollerer eStil-PT antall lammeslakt 

per søye. Kontrollen sjekke antall lammeslakt i Leveransedatabasen fra 16. april 2020 fram til 10. 

januar 2021. 

Fra og med søknadsomgangen 2020 ble informasjonen om foretakets produksjon tatt inn i 

rapporten «Rapport om vanlig jordbruksproduksjon på sau». Her brukes terskelverdien for å 

markere hvilke foretak som har hatt lave slaktetall. 

 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Leveransedatabasen)? 

Dersom foretaket oppdager at det er en feil i kontrollgrunnlaget i Leveransedatabasen, skal dette 
meldes fra til SF, som ved behov melder fra til Landbruksdirektoratet. Kontrollene kjører direkte mot 
Leveransedatabasen. Det betyr at eStil PT vil hente inn ny informasjon fra Leveransedatabasen 
hver gang kontrollen kjøres (se saksbehandlingsrundskrivet). 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

23.06.2021 23.06.2021 

 

 

Foretaket disponerer melkesau  
Navn på kontroll: 

Du/foretaket har ført opp at du/det disponerer melkesau (kode 139). Stemmer dette? Det er kun 
sauer som er i melkeproduksjon der melken brukes som råstoff ved lokal foredling som skal føres i 
kode 139.  
  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra den enkelte Søkndagsomgang og 
under ‘Kontrollregler’. 

156 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Kode 139 
 

Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Unngå registreringsfeil ved at foretak som disponerer sau som ikke er melkesau, fører sauene i 
kode 139.  
 

Beskrivelse av kontrollen: 



Når et foretak registrerer et antall i kode 139, vises informasjonsmeldingen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

10.05.2019 10.05.2019 

 

 

Foretaket er ikke tilknyttet Debios kontrollordning 
Navn på kontroll: 

For søker (husdyr): 
Du har søkt om tilskudd til økologisk husdyrproduksjon ved del 1/2, men foretakets 
organisasjonsnummer er ikke på listen over foretak som er tilknyttet Debios kontrollordning. For å få 
tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, må produksjonen være godkjent av Debio. Kontakt Debio 
hvis foretaket skulle vært registrert hos Debio. 
 
For søker (slakt): 
Det er registrert at foretaket ditt har levert økologiske dyr til slakt, men foretakets 
organisasjonsnummer er ikke på listen over foretak som er tilknyttet Debios kontrollordning. For å få 
tilskudd for økologiske slaktedyr, må produksjonen være godkjent av Debio. Kontakt Debio hvis 
foretaket skulle vært registrert som tilknyttet Debios kontrollordning. 
 
For saksbehandler (husdyr): 
Saksbehandler har godkjent opplysninger om økologisk husdyrproduksjon for del 1/2 av søknaden, 
men foretakets organisasjonsnummer er ikke på listen over foretak som var tilknyttet Debios 
kontrollordning 1. mars/1. oktober. For å få tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, må 
produksjonen være godkjent av Debio. Undersøk nærmere om foretaket er berettiget tilskudd for 

økologisk produksjon. Hvis foretaket skulle ha vært på listen fra Debio, må Debio kontaktes. 
 
For saksbehandler (slakt): 
Det er registrert at foretaket har leveranser av økologiske slakt i Leveransedatabasen, men 
foretakets organisasjonsnummer er ikke på listen over foretak som er tilknyttet Debios 
kontrollordning, hverken for del 1 eller del 2. For å få tilskudd på grunnlag av økologiske slaktedyr, 
må produksjonen være godkjent av Debio. Undersøk nærmere om foretaket er berettiget tilskudd 
for økologisk produksjon. Hvis foretaket skulle vært på listen fra Debio, må Debio kontaktes. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeker.kontrollmelding.debio.dyrVaar 
soeker.kontrollmelding.debio.dyrHoest 
soeker.kontrollmelding.debio.slakt 
saksbehandler.kontrollmelding.debio.dyrVaar 
saksbehandler.kontrollmelding.debio.dyrHoest 
saksbehandler.kontrollmelding.debio.slakt 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-2895, FRV-3666  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

801, 802, 803, 810, 811, 821, 841, 830, 840, 
831, slakteleveranser hentet fra 
Leveransedatabasen (varekode 970420, 
970423, 170050, 170750, 170990, 170991, 
230100, 230200, 230750, 970453, 230990). 

Antall dyr 
 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja Ja. 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Uttrekk fra Debio. 

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  



Det kan gis tilskudd til økologisk produksjon dersom produksjonen drives i samsvar med 
økologiforskriften, jf. kommentarrundskrivet. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har oppgitt at det driver økologisk husdyrproduksjon (dvs. har oppgitt dyr i kode 

801-831) eller det er registrert økologiske slakteleveranser fra foretaket, gjør eStil-PT en kontroll av 

om foretaket er tilknyttet Debio.  

Kontrollen skjer ved at foretakets organisasjonsnummer sjekkes mot en liste med 

organisasjonsnummer fra Debios database. For foretak som har oppgitt at de har økologiske husdyr 

ved hhv. del 1 og del 2, kjører eStil-PT separate kontroller mot informasjonen fra Debio: 

- Er foretaket på lista over foretak som er tilknyttet Debios kontrollordning for økologiske 

husdyr eller husdyr i karens på telledato 1. mars? 

- Er foretaket på lista over foretak som er tilknyttet Debios kontrollordning for økologiske 

husdyr eller husdyr i karens på telledato 1. oktober?  

For foretak der det er registrert økologiske slakteleveranser av slaktegris eller slaktekylling i 

Leveransedatabasen, kjører systemet en egen kontroll mot lista fra Debio: 

- Er foretaket på lista over foretak som er tilknyttet Debios kontrollordning for økologiske 

husdyr eller husdyr i karens enten 1. mars eller 1. oktober? 

Dersom foretaket ikke er på den relevante lista over foretak tilknyttet Debio, gis en varselmelding til 

søker, og en stoppmelding til saksbehandler. 

At foretaket er tilknyttet Debios kontrollordning, vil i praksis si at foretaket har hatt eller skal ha 

revisjon av Debio i løpet av året. Dersom foretaket ikke var tilknyttet Debios kontrollordning på 

telledato, vil ikke organisasjonsnummeret være på lista fra Debio, og saksbehandler vil få en 

stoppmelding. 

Merk at den maskinelle kontrollen ikke sjekker om hele eller deler av produksjonen ble underkjent 

ved Debios revisjon. 

Merk også at enkelte tilfeller ikke vil registreres i uttrekket fra Debio før etter at foretaket har hatt 

revisjon det året. Dette gjelder: 

- foretak som ikke tidligere har vært tilknyttet Debio. Hvilken produksjon foretaket driver med 

(husdyrproduksjon eller drift av arealer) registreres først på revisjon. Fram til foretaket har 

hatt revisjon, vil det derfor få en varselmelding i eStil-PT.  

- foretak som har gjort endringer i sin økologiske produksjon/produksjon i karens. For 

eksempel hvis et foretak som tidligere år har drevet økologiske arealer også ønsker å starte 

opp med økologisk husdyrproduksjon, vil dette først framgå etter at foretaket har hatt 

revisjon.  

Landbruksdirektoratet vil jevnlig få oppdaterte lister fra Debio (se mer informasjon nedenfor). Når et 

oppdatert uttrekk leses inn, vil eventuelle søknader som var satt til «Foreløpig godkjent», men der 

foretaket ikke lenger er på listen over foretak tilknyttet Debio, settes tilbake til status «Under 

behandling».  

Når kjører kontrollen? 

Kontrollen kjører kun hvis det er blitt lastet opp en liste over hvilke org.nr som er tilknyttet Debio. 
Dersom det ikke er lastet opp en fil, vil ingen foretak kontrolleres. Kontrollen av slakteopplysningene 
kjøres i tillegg når det hentes inn nye slakteopplysninger fra Leveransedatabasen. Om systemet 
finner økologiske slakt uten at foretaket er Debiogodkjent, vil søknaden bli gjenåpnet, unntatt i 
tilfeller der stoppmeldingen om økologiske slakt er overstyrt fra før. 
 
Landbruksdirektoratet mottar lister fra Debio som viser hvilke organisasjonsnummer som er 
tilknyttet Debios kontrollordning. Filene lastes opp i eStil PT i forkant av at søknadsskjemaet åpner i 
mars og oktober. 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (lista fra Debio)? 



Dersom saksbehandler oppdager at det er feil i Debios database, skal dette meldes fra til både 

søker og til kontor@debio.no. Fordi kontrollen kjøres mot et uttrekk fra Debios database, vil ikke 

stopp-, varsel- og informasjonsmeldingene i eStil-PT oppdateres med en gang feilen rettes i Debios 

register. Oppdatering av meldinger i eStil-PT vil først skje når Landbruksdirektoratet mottar et 

oppdatert uttrekk fra Debio. 

Landbruksdirektoratet mottar oppdaterte uttrekk fra Debio på følgende tidspunkt: 

- begynnelsen av april – oppdatert uttrekk av foretak med husdyrproduksjon som er tilknyttet 

Debios kontrollordning 1. mars. 

- midten av november – oppdatert uttrekk av foretak med husdyrproduksjon tilknyttet Debios 

kontrollordning 1. oktober. 

- midten av januar – oppdaterte uttrekk for foretak med husdyrproduksjon i mars og oktober. 

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 11.06.2019 

 

 

Foretaket hadde dyr, er det riktig at det ikke har søkt om beitetilskudd? 
Navn på kontroll: 

Du hadde melkekyr/ammekyr/storfe/melkegeiter/hjort/lama/alpakka/hester/bukker og ungdyr av 
geiter, medregnet kje på telledato 1. oktober, men har ikke ført opp {{dyreslaget}} på beite. Har du 
glemt å søke om beitetilskudd? 
 
For sau/ ammegeit: Du hadde søyer/ ammegeiter på telledato 1. mars, men har ikke ført opp 
{{dyreslaget}} på beite. Har du glemt å søke om beitetilskudd? 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra den enkelte Søkndagsomgang og 
under ‘Kontrollregler’. 

Kontrollregel 141 - 152 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

140, 142, 179, 178, 197, 196, 116, 115, 144, 
121, 120, 119, 411, 422, 487, 488, 445, 455, 
480, 481 og 486, 410, 420, 440, 450. 

Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Hindre at søker glemmer å søke om tilskudd til dyr på beite/utmarksbeite  

Beskrivelse av kontrollen: 

Kontrollen slår ut når søker har ført opp dyr i kode 179, 178, 197, 196, 116, 115, 144, 140, 121, 120 
eller 119 ved del 2 av søknaden, men ikke har ført opp dyr i tilsvarende koder for dyr på beite (411, 
422, 487, 488, 445, 455, 480, 481 og 486) eller i koder for dyr på utmarksbeite (410, 420, 440, 450). 

Under er en oversikt over hvilke dyreslag som kontrolleres mot hvilke beitekoder. I tilfellene der det 
står to koder, sjekker kontrollen om det er søkt om enten beitetilskudd eller utmarksbeitetilskudd. 

mailto:kontor@debio.no


Dersom det ikke er ført opp dyr hverken på beite eller på utmarksbeite (dvs at det ikke er ført opp 
dyr i noen av de tilhørende beitekodene), vil informasjonsmeldingen slå ut.  

Dyreslag Antall dyr – kode Dyr på beite – kode 

Øvrige storfe 119 422 og 422 

Melkeku 120 411 og 410 

Ammeku 121 411 og 410 

Hest under 3 år 115 455 og 450 

Hest 3 år og eldre 116 455 og 450 

Melkegeit 140 445 og 440 

Ammegeit 142 445 og 440 

Geiter- bukker og ungdyr 144 445 og 440 

Søyer 145 487 

Hjort, 1 år og eldre 178 486 

Hjort under 1 år 179 486 

Lama 196 480 

Alpakka 197 481 

For dyreslagene kontrollene slår ut på, som kan føres opp både i koder for beitetilskudd og 
utmarksbeitetilskudd, forsvinner informasjonsmeldingen med andre ord så lenge dyrene er ført opp 
enten i koden for beitetilskudd eller koden for utmarksbeitetilskudd eller begge. 

Kontrollen slår ikke ut når foretaket har søkt om tilskudd til dyr i de oppgitte kodene i søknad del 1, 
men ikke ført opp dyr på beite 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

23.04.2019 10.09.2021 

 

 

Foretaket disponerer dyr på beite, men har ikke ført opp dyr under seksjon «Antall dyr» 
Navn på kontroll: 

Foretaket har ført opp at det disponerer dyr på beite 1. oktober (kode 411-486), men foretaket har 
ikke ført opp de samme dyrene under seksjon «Antall dyr»).  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.480832894.soeker.melding (kode 422) 
kontroll.480832903.soeker.melding (kode 487) 
kontroll.480832912.soeker.melding (kode 445) 
kontroll.480832930.soeker.melding (kode 480) 
kontroll.480832939.soeker.melding (kode 481) 
kontroll.480832948.soeker.melding (kode 178) 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

411, 422, 487, 445, 455, 480, 481, 486 Dyr på beite 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei 
Del 2: Ja 

 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å informere søker om at dyrene som er ført opp på beite ikke er ført opp 
i seksjon «Antall dyr». Det er en hjelp til søker å huske på å føre opp dyrene under seksjon «Antall 
dyr». 
 

Beskrivelse av kontrollen: 



Dersom foretaket har ført opp: 

Øvrige storfe i kode 422, kontrolleres det mot antall øvrige storfe i kode 119. 

Sauer i kode 487, kontrolleres det mot antall sauer i kode 145. 

Geiter i kode 445, kontrolleres det mot antall geiter i kode 140. 

Lama i kode 480, kontrolleres det mot antall lama i kode 196. 

Alpakka i kode 481, kontrolleres det mot antall alpakka i kode 197. 

Hjort i kode 486, kontrolleres det mot antall hjort i kode 178. 

Dersom det ikke er registrert dyr under seksjon «Antall dyr» vises en informasjonsmelding for 

søker. Det er ingen melding for saksbehandler. 

 

 

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

11.06.2021 26.08.2021 

 

 

Du har sau, men har ikke ført opp sau sluppet på utmarksbeite 
Navn på kontroll: 

For søker: 
Du hadde sauer (kode 145) på telledato 1. mars, men har ikke ført opp sauer sluppet på 
utmarksbeite. Har du glemt å søke om tilskudd for dyr på utmarksbeite? 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra den enkelte Søkndagsomgang og 
under ‘Kontrollregler’. 

Kontrollregel 153 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

145, 431 
 

Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding  Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Hindre at søker glemmer å søke om tilskudd til sau på utmarksbeite. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Kontrollen slår ut når foretaket har ført opp sauer i kode 145, men ikke ført opp at det er sluppet 
sauer på utmarksbeite (kode 431). Meldingen kommer opp i del 2 av søknaden. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 



23.04.2019 23.04.2019 

 

 

 

Det er ført opp flere økologiske dyr enn antall dyr totalt 
Navn på kontroll: 

Det er ført opp flere økologiske {{melkekyr/ammekyr/øvrige 
storfe/avlsgriser/melkegeiter/verpehøner/ammegeiter/sauer/slaktekyllinger}} enn antall 
{{melkekyr/ammekyr/øvrige 
storfe/avlsgriser/melkegeiter/verpehøner/ammegeiter/sauer/slaktekyllinger}} totalt. Før opp dyrene 
både i den generelle koden for {{melkekyr/ammekyr/øvrige 
storfe/avlsgriser/melkegeiter/verpehøner/ammegeiter/sauer/slaktekyllinger}} og i koden for 
økologiske {{melkekyr/ammekyr/øvrige 
storfe/avlsgriser/melkegeiter/verpehøner/ammegeiter/sauer/slaktekyllinger}}. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst må gjøres fra 
brukergrensesnittet Søknadsomganger → Kontrollregler 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

801, 802, 803, 830, 810, 841, 811, 821, 840, 120, 121, 119, 155, 
156, 140, 142, 161, 145, 146, 139, 186 

Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Når foretaket søker om tilskudd for økologiske husdyr, skal husdyrene føres opp både i de 
generelle kodene for husdyr (kode 115-197) og i kodene for økologiske husdyr (kode 801-833). De 
økologiske kodene er «herav»-koder, det vil si at de økologiske kodene angir hvor mange av 
dyrene som ført opp i den generelle koden som er økologiske. Formålet med kontrollen er derfor å 
hindre registreringsfeil av økologiske husdyr. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har oppgitt at det driver økologisk husdyrproduksjon (ført opp dyr i kode 801-841), 

gjør eStil PT en kontroll av om antall økologiske husdyr overstiger antall husdyr i de(n) tilsvarende 

generelle koden(e) i søknadsskjemaet. Under følger en oversikt over hvilke økologiske koder som 

sjekkes mot hvilke generelle koder: 

 

Dyreslag Økologisk kode Generell(e) kode(r)  

Melkekyr 801 120 

Ammekyr 802 121 

Øvrige storfe 830 155 og 156 

Melkegeiter 810 140 

Verpehøner 841 161 

Ammegeiter 811 142 



Sauer 821 145, 146, 139 

Slaktekylling 186 840 

 

Dersom antall husdyr i koden som ligger i kolonnen for “Økologisk kode” er høyere enn summen av 

antall husdyr som er ført opp i kodene som er listet opp i kolonnen “Generelle kode(r)”, vil 

stoppmeldingen slå ut. Antall husdyr enten i den økologiske koden eller i den generelle koden må 

korrigeres. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

12.04.2019 31.08.2021 

 

 

Foretaket har både registrert rugeegg (kode 162) og verpehøner (kode 161)  
Navn på kontroll: 

For søker: 
Du har både registrert at du har levert rugeegg til rugeri (kode 162) og at du har verpehøner for 
konsumeggproduksjon (kode 161). Er det korrekt? 
 
For saksbehandler: 
Foretaket har registrert at det har levert rugeegg til rugeri (kode 162) og at det har verpehøner for 
konsumeggproduksjon (kode 161). Er dette korrekt?  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra brukergrensesnittet 
Søknadsomganger → Kontrollregler 

Kontrollregel 155 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-2222 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Kode 161 og 162 
 

Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja  

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Unngå registreringsfeil ved at søker både fører opp at foretaket har levert rugeegg til rugeri og har 
verpehøner for konsumeggproduksjon. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Det kontrolleres om foretak med dyr i kode 161 – «Verpehøner for konsumeggproduksjon» også 

har registrert «Rugeegg levert til rugeri» i kode 162. Hvis det er registreringer i begge kodene, 

kommer varselmeldingen. 

1. Rugeegg skal kun føres i del 2, men leveransene omfatter hele kalenderåret. Kontrollen kjøres 
derfor i del 2. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

16.04.2019 16.04.2019 

 



Det er registrert slakta dyr, men foretaket har ikke krysset av for at slaktede dyr skal inngå i 

tilskuddsberegninga 
Navn på kontroll: 

For søker:  
Det er registrert at foretaket ditt har levert slaktegriser, kyllinger, gjess, kalkuner og/eller ender til 
slakt, men du har ikke krysset av for at du ønsker at opplysninger om slakta dyr skal inngå i 
tilskuddsberegningen. Om du ønsker at det skal beregnes tilskudd for de slaktede dyrene, må du 
krysse av nederst i seksjon «Antall dyr», under overskriften «Slakta griser, kyllinger, gjess, kalkuner 
og ender». 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.slakt.soekerIkkeSlaktTrossLdbData.melding  

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-4808 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Avkryssing for å hente antall slaktedyr fra Leveransedatabasen Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Varselmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Ekstern LDB 

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å sørge for at de 
ikke misforstår eller glemmer å krysse av for å søke om slaktede dyr. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom det er registrert i Leveransedatabasen (LDB) at foretaket har slakta dyr som gir rett til 

tilskudd og foretaket ikke har krysset av for slaktede dyr, gis det en varselmelding til foretaket.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

09.09.2021 09.09.2021 

 

 

Det er ført opp slaktegriser/griser påsatt til avlsdyr i kode 157, men det er ikke krysset av for at 

antall slaktegriser skal legges til grunn i tilskuddsberegningen 
Navn på kontroll: 

For søker:  
Du har ført opp slaktegriser/griser påsatt til avlsdyr i kode 157, men du har ikke krysset av for at du 
ønsker at antall slaktegriser (innrapportert fra slakteriene) skal legges til grunn i 
tilskuddsberegningen (se nederst i seksjon "Antall dyr"). Hvis du ikke krysser av for dette, betyr det 
at du ikke søker om å få tilskudd for slaktegris. 

 
For saksbehandler: 
Søker har ført opp slaktegriser/griser påsatt til avlsdyr i kode 157, men har ikke krysset av for at 
antall slaktegriser skal legges til grunn i tilskuddsberegningen (se nederst i seksjon "Antall dyr"). 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.157.soekerIkkeSoektSlakt.melding 
kontroller.157.saksbehandlerIkkeSoektSlakt.melding 

 

Brukerhistorie i Jira:  



FRV-2970 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

157 
Avkryssing for å hente antall slaktedyr fra Leveransedatabasen 

Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å sørge for at de 
ikke misforstår eller glemmer å søke om tilskudd for slaktegriser. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har oppgitt at det har slaktegriser eller griser påsatt til avlsdyr i kode 157, 

kontrollerer eStil PT om foretaket har krysset av for at det ønsker at antall slakta dyr som er 

rapportert fra slakteri brukes i beregningen av tilskuddet (se avkryssing nederst i seksjon «Antall 

dyr»). Dersom foretaket ikke har krysset av, gis det en informasjonsmelding som gir foretaket en 

påminnelse.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

10.07.2019 09.07.2021 

 

 

Det er ført opp slaktekyllinger (kode 176) og/eller ender, kalkuner og gjess for slakt (kode 174), 

men det er ikke krysset av for at antall slaktede fjørfe skal legges til grunn i 

tilskuddsberegningen  
Navn på kontroll: 

For søker:  
Du har ført opp slaktekyllinger (i kode 176) og/eller ender, kalkuner og gjess for slakt (i kode 174) i 
søknaden, men du har ikke krysset av for at du ønsker at antall slaktedyr (innrapportert fra 
slakteriene) skal legges til grunn i tilskuddsberegningen (se nederst i seksjon "Antall dyr"). Hvis du 
ikke krysser av for dette, betyr det at du ikke søker om å få tilskudd for slaktede fjørfe. 

 
For saksbehandler: 
Søker har ført opp slaktekyllinger (i kode 176) og/eller ender, kalkuner og gjess for slakt (i kode 
174), men har ikke krysset av for at antall slaktedyr skal legges til grunn i tilskuddsberegningen (se 
nederst i seksjon "Antall dyr"). 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroller.176.soekerIkkeSoektSlakt.melding 
kontroller.176.saksbehandlerIkkeSoektSlakt.melding 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-2970 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

174, 176 
Avkryssing for å hente antall slaktedyr fra Leveransedatabasen 

Antall dyr 



Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å hjelpe søker med å fylle ut søknaden korrekt ved å sørge for at søker 
ikke misforstår eller glemmer å søke om tilskudd for slakta fjørfe. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har oppgitt at det har slaktekyllinger (i kode 176) og/eller ender, kalkuner og gjess 

for slakt (i kode 174), kontrollerer eStil PT om foretaket har krysset av for at det ønsker at antall 

slakta dyr som er rapportert fra slakteri brukes i beregningen av tilskuddet (se avkryssing nederst i 

seksjon «Antall dyr»). Dersom foretaket ikke har krysset av, gis det en informasjonsmelding som gir 

foretaket en påminnelse.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

10.07.2019 09.07.2021 

 

  



Dyr på beite 
 

Det er registrert melkekyr/ammekyr på beite, men det er ikke ført opp melkekyr/ammekyr i 

seksjon Antall dyr. 

Navn på kontroll: 

Søker har ført opp melkekyr/ammekyr på beite, men har ikke ført opp melkekyr eller ammekyr 

under antall dyr 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.651679435.soeker.melding 179 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

120, 121 Dyr på beite 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Infomelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei 

Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 

kontrollen: 

Intern  

Formål med kontrollen:  

Gjøre foretak oppmerksom på at foretaket kanskje har glemt å føre opp melkekyr/ammekyr under 

seksjon Antall dyr. 

 

Beskrivelse av kontrollen: 

Hvis et foretak har registrert dyr i kode 411 Melkekyr og ammekyr i seksjon Dyr på beite, gjøres det 

en kontroll om foretaket har ført opp enten dyr i kode 120 melkekyr eller i kode 121 ammekyr. 

Dersom der verken er ført dyr i kode 120 melkekyr ller kode 121 ammekyr, vises denne infomelding 

til foretaket: 

 

“Du har ført opp melkekyr/ammekyr på beite (kode 411), men har ikke ført opp melkekyr eller 

ammekyr under seksjon «Antall dyr». Vil du søke husdyrtilskudd?” 

 

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

21.02.2022 (dato) 

 

 

Det er ført opp hester på beite, men det er ikke ført opp hester i seksjon Antall dyr. 
Navn på kontroll: 

Søker har ført opp hester på beite, men har ikke ført opp hester under antall dyr 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.651679748.soeker.melding 180 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

115, 116 Dyr på beite 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Infomelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 



Del 1: Nei 

Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 

kontrollen: 

Intern  

Formål med kontrollen:  

Gjøre foretak oppmerksom på at foretaket kanskje har glemt å føre opp hester under seksjon Antall 

dyr. 

 

 

Beskrivelse av kontrollen: 

Hvis et foretak har registrert dyr i kode 455 i seksjon Dyr på beite, kontrolleres det om foretaket har 

ført opp enten dyr i kode 115 Hester under 3 år eller i kode 116 hester, 3 år og eldre. Dersom der 

verken er ført dyr i kode 115 hester under 3 år kode 116 hester 3 år og eldre, vises denne 

infomelding til foretaket: 

 

“Du har ført opp hester på beite (kode 455), men har ikke ført opp hester under seksjon «Antall 

dyr».” 

 

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

21.09.2022 (dato) 

 

 

Sau/lam har blitt sluppet på utmarksbeite, men ingen av dyrene er blitt sanket. 
Navn på kontroll: 

For søker: 
Du har ført opp {{antall sluppet}} sauer (født i fjor eller tidligere)/lam (født i år) sluppet på 
utmarkbeite, men du har ikke ført opp at noen har blitt sanket fra utmarksbeite. Stemmer dette? 
Dersom du ikke har sanket sauene/lammene fra utmarksbeite innen 15. oktober, og derfor ikke kan 
fylle ut antall sau sanket fra utmarksbeite, kan du etterregistrere dette antallet i søknaden innen 10. 
januar. 
 
 
For saksbehandler: 
Foretaket har ført opp {{antall}} sauer (født i fjor eller tidligere)/lam (født i år) sluppet på utmarkbeite, 
men har ikke ført opp at noen har blitt sanket fra utmarksbeite. Stemmer dette? 
 

Tekstnøkkel:  

kontroll.230773628.soeker.melding 
kontroll.230773628.saksbehandler.melding 
kontroll.230773619.soeker.melding 
kontroll.230773619.saksbehandler.melding 
Tekstnøkkel endres fra år til år. 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-2973 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

431 (sluppet/sanket), 432 (sluppet/sanket) 
 

Dyr på beite 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  



Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å hjelpe søker til korrekt utfylling av søknaden, ved å gi en påminnelse 
dersom feltet for antall sauer/lam som er sanket fra utmarksbeite ikke er utfylt. Samtidig gis det 
informasjon om etterregistrering. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom det er registrert sauer (kode 431) eller lam (kode 432) sluppet på utmarksbeite i søknaden, 

gjør eStil PT en kontroll av om det er registrert sauer eller lam sanket fra utmarksbeite: 

- Har foretaket sluppet sauer (431) på utmarksbeite, men sanket 0? 

- Har foretaket sluppet lam (432) på utmarksbeite, men sanket 0? 

Det gis en infomelding dersom det er registrert noe i kode 431 (sauer sluppet på utmarksbeite) eller 

kode 432 (lam sluppet på utmarksbeite), men ikke registrert dyr sanket fra utmarksbeite i 

tilsvarende kode. 

Kontrollen kjøres fra og med 1. oktober i søknadsåret. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

30.08.2019 30.08.2019 

 

Antall sau/lam sluppet på utmarksbeite kan ikke være lavere enn antall sau/lam sanket 

Navn på kontroll: 

For søker: 
Du har ført opp {{antall sanket}} sauer (født i fjor eller tidligere)/lam (født i år) sanket fra utmarkbeite 
og {{antall sluppet}} sauer (født i fjor eller tidligere)/lam (født i år) sluppet på utmarkbeite. Antall 
sau/lam sluppet på utmarksbeite kan ikke være lavere enn antall sau/lam sanket fra utmarksbeite. 
Se veiledningsheftet for mer informasjon om hvordan søknad om dyr på utmarksbeite skal fylles ut. 
 
For saksbehandler: 
Foretaket har ført opp {{antall sanket}} sauer (født i fjor eller tidligere/lam (født i år) sanket fra 
utmarkbeite, og {{antall sluppet}} sauer (født i fjor eller tidligere)/lam (født i år) sluppet på 
utmarkbeite. Antall sauer/lam sluppet på utmarksbeite kan ikke være lavere enn antall sauer/lam 
sanket på utmarksbeite. Se saksbehandlerrundskrivet for mer informasjon om hvordan søknad om 
dyr på utmarksbeite skal fylles ut. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.230773601.soeker.melding 
kontroll.230773601.saksbehandler.melding 
kontroll.230773610.saksbehandler.melding 
kontroll.230773610.soeker.melding 
Tekstnøkkel endres fra år til år. 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-2973 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

431 (sluppet/sanket), 432 (sluppet/sanket) Dyr på beite 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å hindre feilføringer og hjelpe søker til korrekt utfylling av søknaden ved 
å gi en tilbakemelding om at man ikke kan sanke flere sauer fra utmarksbeite enn det er sluppet. 
 



Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom det er registrert sauer (kode 431) eller lam (kode 432) sanket fra utmarksbeite, gjør eStil 

PT en kontroll av om antall dyr som er sluppet på utmarksbeite er mindre enn eller lik antallet som 

er sanket fra utmarksbeite:  

- Har foretaket sanket flere sauer (431) enn det har sluppet på utmarksbeite? 

- Har foretaket sanket flere lam (432) enn det har sluppet på utmarksbeite? 

 

Det gis en stoppmelding dersom det er ført opp flere dyr sanket fra utmarksbeite enn antall dyr 

sluppet på utmarksbeite.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

30.08.2019 30.08.2019 

 

  



Bevaringsverdige husdyrraser 

Antall bevaringsverdige kyr/okser er høyere enn antallet registrert med kalving i Kuregisteret 
Navn på kontroll: 

Kontroll av antall kyr i kode 720: 
Godkjent antall dyr {{kode 720: saksbehandlers verdi}} er høyere enn antallet registrert med kalving i 
Kuregisteret v/Norsk genressurssenter ({{genressursverdi}}). Det er et vilkår at individet er registrert i 
Kuregisteret. Vurder om vilkårene for å motta tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser for kyrne er oppfylt. 
Om kalvingskravet: 

- Vilkåret om at kyrne skal ha kalvet i løpet av de siste 18 månedene må kontrolleres ved risikobasert 
kontroll. Informasjonen fra Kuregisteret viser kun antall kyr som er registrert med minst én kalving. 

- Det er ikke et vilkår at kalvingen skal være registrert i Kuregisteret. Dersom foretaket kan dokumentere 
at kyr som er registrert i Kuregisteret har kalvet i løpet av de siste 18 månedene (uten at kalvinga er 
registrert i Kuregisteret), er vilkåret oppfylt. 

 
Kontroll av antall okser i kode 721: 
<p>Godkjent antall okser av bevaringsverdig rase (kode {{pkode}}: {{saksbehandersVerdi}}) er høyere enn 
antallet som er registrert i Kuregisteret v/Norsk genressurssenter ({{genressursverdi}}). Det er et vilkår at 
individet er registrert i Kuregisteret. Det kan gis tilskudd for inntil 2 okser av samme rase per foretak. Vurder 
om vilkåret for å motta tilskudd for bevaringsverdige husddyraser er oppfylt. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

genressurssenteret.kontroller.melding.forHoyGodkjentVerdiForKyr 
genressurssenteret.kontroller.melding.forHoyGodkjentVerdiForOkser 
 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

720 og 721 Antall dyr 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Kontrollen vises ikke for søker Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Nei 
Del 2: Ja, men kontrollen kjøres først i desember. 

Ja. 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Ekstern Uttrekk fra Kuregisteret v/ Norsk 
genressurssenter. 

Formål med kontrollen:  

Det kan gis tilskudd til storfe av bevaringsverdig rase dersom individet er registrert i Kuregisteret ved Norsk 
genressurssenter på telledato, jf. jordbruksavtalen. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

eStil PT kjører en kontroll som sammenlikner søkers opplysninger om antall bevaringsverdige storfe med 

opplysninger fra Kuregisteret ved Norsk genressurssenter: 

- Har foretaket søkt om tilskudd til flere kyr av bevaringsverdig rase enn det antallet som er registrert 

med kalving i Kuregisteret? 

- Har foretaket søkt om tilskudd til flere okser av bevaringsverdig rase enn det antallet som er registrert i 

Kuregisteret, eller har foretaket søkt om tilskudd til flere enn 2 okser av samme rase? 

Dersom svaret på spørsmålene over er ja, vil saksbehandler få en stoppmelding i søknaden. Kontrollen kjører 

ikke med mindre det er lastet opp en liste over foretak og antall bevaringsverdige kyr fra Kuregisteret. Dette 

blir gjort i begynnelsen av desember. 

Merk at den maskinelle kontrollen ikke kontrollerer vilkåret om at kua skal ha kalvet i løpet av de siste 18 

månedene. Dette vilkåret må dermed kontrolleres ved risikobasert kontroll. 

Uttrekket fra Kuregisteret inneholder følgende informasjon for hvert foretak: 

- Antall kyr av bevaringsverdige rase som har kalvet minst én gang, status per 1. oktober 



- Antall okser av bevaringsverdig rase (inntil to okser per rase) per 1. oktober 

Det er et vilkår for tilskudd at kua er registrert i Kuregisteret, men det er ikke et vilkår at kalvingen skal være 

registrert i Kuregisteret. Dersom foretaket kan dokumentere at kyr som er registrert i Kuregisteret har kalvet i 

løpet av de 18 måneder (uten at kalvinga er registrert i Kuregisteret), kan denne stoppmeldingen overstyres. 

Fordi det gis tilskudd til inntil to okser per rase, er det Norsk genressurssenter som gjør avgrensningen for 

antall okser (et foretak kan for eksempel få tilskudd for 4 okser hvis det er to okser av to ulike raser).  

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Kuregisteret)?  

Ved feil i kontrollgrunnlaget skal saksbehandler melde ifra til både søker og til Norsk genressurssenter v/ 
kuregisteret@nibio.no, slik at opplysningene i Kuregisteret kan oppdateres. Fordi kontrollen kjøres mot et 
uttrekk fra Kuregisteret, vil ikke stopp-, varsel- og informasjonsmeldingene i eStil-PT oppdateres når feilen 
rettes i Kuregisteret. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.12.2017 23.02.2022 

 

 

Det er ført opp flere bevaringsverdige kyr (720) enn det foretaket disponerer (kode 120+121) 
Navn på kontroll: 

Det er ført opp et høyere antall kyr av bevaringsverdig rase (kode 720) enn det antall kyr som er 
oppgitt i seksjonen "Antall dyr" (kode 120+121). (Antall kyr av bevaringsverdig rase: {{x}} - antall kyr 
totalt: {{y}}) 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst må gjøres fra 
brukergrensesnittet Søknadsomganger → Kontrollregler 

19 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

720, 120, 121 Bevaringsverdige 
husdyrraser 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1:  Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Når foretaket søker om tilskudd for bevaringsverdige kyr (kode 720), skal husdyrene også føres opp 
i de generelle kodene for storfe (kode 120 – Melkekyr og kode 121 – Ammekyr). Koden for 
bevaringsverdige kyr er «herav»-koder, det vil si at den angir hvor mange av dyrene som er ført opp 
i den generelle koden for kyr, er av bevaringsverdig rase. Formålet med kontrollen er derfor å 
hindre registreringsfeil av bevaringsverdige kyr. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket eller saksbehandler registrerer antall kyr av bevaringsverdig rase (kode 720) gjør 

eStil PT en kontroll av om antall bevaringsverdige kyr (kode 720) overstiger antall kyr i de generelle 

kodene for kyr i søknadsskjemaet (kode 120 og 121). Dersom antall kyr i kode 720 er høyere enn 

summen av antall kyr i kode 120 og 121, vil stoppmeldingen slå ut. Antall kyr enten i koden for 

bevaringsverdig kyr eller i de generelle kodene må korrigeres. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 



08.05.2019 12.07.2019 

 

 

Det gis tilskudd for maksimalt 2 okser av bevaringsverdig rase 
Navn på kontroll: 

Det foreløpige beregnede tilskuddet kan bli endret etter kontroll mot Kuregisteret ved Norsk Genressurssenter. 
Det gis tilskudd for maksimalt 2 okser per rase per foretak, jf. jordbruksavtalen 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.melding.bevaringsverdigeHusdyr.flerEnnToOkser  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen 
opp? 

721 Oppsummering og send 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei 
Del 2: Ja 

 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å opplyse søker om at det gis tilskudd for maksimalt 2 okser per rase, og informere 
om at det kjøres en maskinell kontroll mot Kuregisteret som kan endre tilskuddsbeløpet.  

Beskrivelse av kontrollen: 

I alle tilfeller der søker har ført opp mer enn 2 okser av bevaringsverdig rase i kode 721, vises 
informasjonsmeldingen om at det maksimalt gis tilskudd for 2 okser pr rase.  
 
Den maskinelle kontrollen som sjekker antall okser av bevaringsverdig rase mot fil fra Genressurssenteret 
kjøres kun for saksbehandler, og søker informeres derfor om at godkjente opplysninger kan endres som følge 
av kontrollen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

03.09.2020  

 

Sauer av bevaringsverdig rase må være registrert med låst rasekode i Sauekontrollen på 

telledato 1.10 
Navn på kontroll: 

Du har ført opp sau av bevaringsverdig rase. Sauene må være registrert med låst rasekode i 
Sauekontrollen på telledato 1.10. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.481074321.saksbehandler.melding 
kontroll.481074321.soeker.melding 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

722, 723 Bevaringsverdige husdyrraser 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding - 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å forhindre at det føres opp søyer/værer under sauer av 
bevaringsverdig rase som ikke er registrert med låst rasekode i Sauekontrollen.  
 



Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom søker legger inn dyr i kode 722 (søyer av bevaringsverdig rase) eller 723 (værer av 
bevaringsverdig rase), får søker en informasjonsmelding. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

17.09.2021 17.09.2021 

  



Solgt grovfôr 
 

  



Frukt, bær, grønt og potet 
 

Det er søkt om distriktstilskudd, men det er ikke oppgitt arealer med tilsvarende produksjon 
Navn på kontroll: 

For søker: 
Sone {{sone}}: Det er søkt om distriktstilskudd for {{epler/pærer/plommer/moreller/kirsebær/epler og 
pærer til press/jordbær/bringebær/solbær/rips/hageblåbær/stikkelsbær/potet}}, men du har ikke ført 
opp tilsvarende areal i p-kode {{272/273/274/271/272 og/eller 273/280/282/230}}. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra den enkelte Søkndagsomgang og 
under ‘Kontrollregler’. 
 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

001, 002, 003, 004, 005, 006, 011, 012, 013, 014, 
016, 021, 060, 272, 273, 274, 271, 280, 282 og 
230. 

Frukt, bær, grønt og potet 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

For å være berettiget distriktstilskudd, må foretaket ha disponert arealet produksjonen av varene 
har foregått på, jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 5. Kontrollen 
skal gi en påminnelse til søker og et varsel til saksbehandler i de tilfellene der søker ikke har oppgitt 
areal med produksjon av varen de søker om distriktstilskudd for. Merk at varene kan ha vært 
produsert i en annen søknadsomgang enn de blir solgt. 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom foretaket har oppgitt at det søker om distriktstilskudd (ført opp omsatt vare i kode 001-060), 

gjør eStil PT en kontroll av at foretaket også har oppgitt at det har disponert arealer med tilsvarende 

produksjon i samme sone. Under følger en oversikt over hvilke distriktstilskuddskoder som sjekkes 

mot hvilke vekster: 

Omsatt vare Kode for distriktstilskudd Arealkode med tilsvarende produksjon 

Epler 001 272 

Pærer 002 273 

Plommer 003 274 

Moreller 004 271 

Kirsebær 005 271 

Epler og pærer til 
press 006 272 og/eller 273 

Jordbær 011 280 

Bringebær 012 282 

Solbær 013 282 

Rips 014 282 

Hageblåbær 016 282 



Stikkelsbær 021 282 

Poteter 060 230  

 

Dersom det er registrert antall kg omsatt vare i koden for distriktstilskudd, uten at det er registrert 

arealer med produksjoner i koden som er ført opp i kolonnen «Arealkode med tilsvarende 

produksjon», vil kontrollen slå ut.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

24.04.2019 12.07.2019 

 

 

Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge gis for poteter dyrket i Nordland, Troms og 

Finnmark, men foretaket disponerer ikke arealer der. 
Navn på kontroll: 

For søker: 
Distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge gis for poteter dyrket i Nordland, Troms og 
Finnmark. Foretaket disponerer ikke arealer i Nordland, Troms eller Finnmark. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

Tekstnøkkel endres fra år til år. Endring av tekst 
må gjøres fra den enkelte Søkndagsomgang og 
under ‘Kontrollregler’. 
 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Kode 060 
 

Frukt, bær, grønt og potet 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja  

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

For å være berettiget distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge, må potetene være dyrket i 
Nord-Norge, jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 5. Kontrollen skal 
hindre at det søkes om/betales ut distriktstilskudd for potet til andre soner enn 6 og 7, dvs. andre 
områder enn Nordland, Troms og Finnmark. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Kontrollen kjører når det søkes om distriktstilskudd for matpotet i Nord-Norge (kode 060). Kontrollen 

sjekker om det er ført opp arealer i sone 6-7 under «Areal eiendommer». Registreringen av kg 

omsatt matpotet i kode 060 gjøres per sone. Sonen(e) hentes fra landbrukseiendommenes 

beliggenhet. Det vil si at et foretak som har arealer i sone 3 og 6, vil få mulighet til å registrere 

omsatt mengde av potet som er produsert i sone 3 og 6. Dersom søker fører opp kg solgt potet i 

kode 060 for sone 1-5, vil stoppmeldingen slå ut. Dersom poteten er produsert i Nord-Norge, skal 

den registreres i sone 6 eller 7, hvis den er produsert i andre soner, skal registreringene i kode 060 

fjernes. 

Kontrollen sjekker ikke størrelse på areal i sone 6-7 eller markslag.  

Kontrollen kan søkes opp under avansert søk – «159 Distriktstilskudd gis kun i sone 6 og 7» 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 



15.07.2019  

 

  



Søker har ført opp mer industribær enn bær totalt i søknaden 
Navn på kontroll: 

Det er ført opp flere kg industribær enn antall kg bær totalt (summen av kode 011, 012, 013, 014, 

016 og 021). Industribær søkt: {{venstreVerdi}} kg, totalt antall bær søkt {{hoeyreVerdi}} kg 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.651842407.saksbehandler.melding 
Kontroll.651842407.soeker.melding 

 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-8436  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

011, 012, 013, 014, 016, 021, 022 Frukt, bær, grønt og potet 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding  

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei 

Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Pkode 022 er en herav-kode. I Pkode 022 skal søker føre opp hvor stor mengde av den totale 

mengden bær (kode 011-0221) som er industribær. Industribær er bær som nyttes til bearbeiding. 

Kontrollen skal forhindre søker i å registrere feil i søknaden. 

 

 

Beskrivelse av kontrollen: 

Hvis søker har registrert en høyere verdi i pkode 022 enn summen i pkode 011, 012, 013, 014, 016, 

021 slår kontrollen ut. Kontrollen slår ut som en stoppmelding. Søker må rette opp i søknaden for å 

kunne sende inn søknaden. 

 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

27.09.2022 27.09.2022 

 

 

Avløsning 
 

Det er ikke svart på om foretaket søker avløsertilskudd 
Navn på kontroll: 

Du har ikke svart på om foretaket ditt søker avløsertilskudd 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.avloeser.ikkeSvart.feilmelding  

Brukerhistorie i Jira:  

   

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Avløsning ved ferie og fritid → Jeg søker/søker 
ikke om avløsertilskudd 

Avløsning ferie og fritid 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  



Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Hjelpe søker å få med alle relevante opplysninger i søknaden. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søkere gjøres en kontroll av at foretaket enten har krysset av for at det søker om tilskudd til 
avløsning, eller har krysset av for at det ikke søker om tilskudd til avløsning. Kontrollen er 
stoppende for søker.  
 
Det er ikke nødvendig å føre opp dyr for at kontrollen kjører. Kontrollen kun ved del 2 av søknaden 
(fra 1. oktober). 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

15.4.2019 15.4.2019 

 

 

Det er ikke oppgitt utgifter til avløsning 
Navn på kontroll: 

Du har krysset av for at du søker avløsertilskudd, men du har ikke oppgitt utgifter til avløsning. For å 
få avløsertilskudd må du innen 10. januar oppgi hvor store avløserutgifter du har hatt.  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.avloeser.manglerbelop.feilmelding  

Brukerhistorie i Jira:  

   

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Avløsning ved ferie og fritid → Faktiske utgifter 
til avløsning 

Avløsning ved ferie og fritid 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Varselmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Nei Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Hjelpe søker å få med alle relevante opplysninger i søknaden. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Kontrollen kjører når foretaket har krysset av for at det søker tilskudd til avløsning, men ikke har 
oppgitt faktiske utgifter til avløsning (det vil si at feltet er blankt, eller at søker har ført opp 0 kr).  
 
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid beregnes på grunnlag av det laveste av (a) 
avløsertilskuddsgrunnlag og (b) faktiske utgifter til avløsning. Hvis søker ikke fører opp faktiske 
utgifter til avløsning, vil det ikke være en komplett søknad om avløsertilskudd og det vil ikke være 
mulig å utmåle avløsertilskuddet.  
 
Det er ikke nødvendig å føre opp dyr for at kontrollen kjører.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

6.5.2019 10.09.2021 

  



Egenerklæringer 
 

Det er ikke svart på om foretaket har gjødslingsplan/Det er ikke svart på om foretaket er unntatt 

krav om gjødslingsplan 
Navn på kontroll: 

Du har ikke svart på om foretaket ditt har gjødslingsplan. Du må svare på det for å kunne levere 
søknaden./Du har ikke svart på om foretaket ditt er unntatt krav om gjødslingsplan. Du må svare på 
det for å kunne levere søknaden.  
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.gjoedslingsplan.ikkesvart.oppsummeringsf
eilmelding 
soeknad.egenerklaering.gjoedslingsplan.ikkesvartUnntak.oppsumm
eringsfeilmelding 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Gjødslingsplan Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at alle foretak oppgir om de har gjødslingsplan eller ikke, jf. 
forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11. I tilfellene der foretaket ikke 
har en gjødslingsplan, er formålet å finne ut om søkeren svarer på om foretaket er omfattet av 
kravet om å ha en gjødslingsplan. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader gjøres det en kontroll av at søker har tatt stilling til egenerklæringene. Følgende 

kontroll kjøres: 

- Har søker krysset av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet om foretaket har gjødslingsplan 

som oppfyller kravene i forskrift om gjødslingsplanlegging? 

Dersom søker ikke har svart på spørsmålet om foretaket har gjødslingsplan, vil søker få 

stoppmeldingen “Du har ikke svart på om foretaket ditt har gjødslingsplan”. Stoppmeldingen 

forsvinner når søker krysser av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet. 

For alle søkere som har svart “Nei” på spørsmålet om foretaket har en gjødslingsplan som oppfyller 

kravene i forskrift om gjødslingsplanlegging, vil følgende kontroll kjøres: 

- Har søker krysset av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet om foretaket er unntatt krav om 

gjødslingsplan? 

Dersom søker ikke har svart på spørsmålet om foretaket er unntatt krav om gjødslingsplan, vil 

søker få stoppmeldingen “Du har ikke svart på om foretaket ditt er unntatt krav om gjødslingsplan”. 

Stoppmeldingen forsvinner når søker krysser av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

12.04.2019 12.04.2019 



 

 

 

Det er ikke svart på om foretaket har journal over plantevernmidler/Det er ikke svart på om 

foretaket har brukt plantevernmidler på arealene det søkes om tilskudd for 
Navn på kontroll: 

Du har ikke svart på om foretaket ditt har journal over plantevernmidler/Du har ikke svart på om det 
er brukt plantevernmidler på arealene du søker tilskudd for. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.sproeytejournal.ikkesvart.feilmelding 
soeknad.egenerklaering.sproeytejournal.ikkesvartUnntak.feilmelding 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Journal over plantevernmidler Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at alle foretak oppgir om de har journal over plantevernmidler 
eller ikke, jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11. I tilfellene der 
foretaket ikke har en journal over plantevernmidler, er formålet å sikre at søkeren svarer på om 
foretaket er omfattet av kravet om å ha en journal over plantevernmidler. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader gjøres det en kontroll av at søker har tatt stilling til egenerklæringene. Følgende 

kontroll kjøres: 

- Har søker krysset av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet om foretaket har journal over 

plantevernmidlene som er brukt? 

Dersom søker ikke har svart på spørsmålet om foretaket har journal over plantevernmidler, vil søker 

få stoppmeldingen “Du har ikke svart på om foretaket ditt har journal over plantevernmidler”. 

Stoppmeldingen forsvinner når søker krysser av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet. 

For alle søkere som har svart “Nei” på spørsmålet om foretaket har en journal over 

plantevernmidler, vil følgende kontroll kjøres: 

- Har søker krysset av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet om det er brukt plantevernmidler 

på arealene som foretaket søker tilskudd for? 

Dersom søker ikke har svart på spørsmålet om det er brukt plantevernmidler, vil søker få 

stoppmeldingen “Du har ikke svart på om det er brukt plantevernmidler på arealene du søker 

tilskudd for”. Stoppmeldingen forsvinner når søker krysser av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

12.04.2019 12.04.2019 



 

 

Det er ikke svart på om foretaket er i driftsfellesskap 
Navn på kontroll: 

Du har ikke svart på om foretaket ditt er i driftsfellesskap. Du må svare på det for å kunne levere 
søknaden. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.driftfellesskap.ikkesvart.oppsummeringsfeilmeld
ing 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon 
dukker kontrollen 
opp? 

Egenerklæring → Driftsfellesskap Egenerklæring  

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot 
hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at alle foretak oppgir om de er i driftsfellesskap med andre 
foretak eller ikke, jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 7. For å unngå 
at søknad sendes inn uten at dette spørsmålet besvares, kommer det opp en stoppmelding dersom 
spørsmålet ikke besvares. 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader gjøres det en kontroll av at søker har tatt stilling til egenerklæringene. Dersom 
foretaket ikke svarer på om det er i driftsfellesskap med andre foretak eller ikke når det fyller ut 
søknaden, kommer det en stoppmelding. Dersom foretaket besvarer spørsmålet, forsvinner 
stoppmeldingen.  

Kontrollen gis ikke for saksbehandler, da søker ikke får sendt inn søknaden før egenerklæringen er 
fylt ut, og søkers svar på spørsmålet automatisk kopieres over til saksbehandlers godkjente verdier. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse 
sist revidert: 

12.04.2019 12.04.2019 

 

 

Navn og organisasjonsnummer på foretak(ene) som er med i driftsfellesskapet må oppgis 
Navn på kontroll: 

Du må oppgi navn og organisasjonsnummer på foretak(ene) som er med i driftsfellesskapet 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.driftfellesskap.manglerDriftsFellesskap  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Driftsfellesskap Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 



Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre korrekt utfylling av søknaden, slik at saksbehandler og systemet 
får tilstrekkelig informasjon til å behandle søknaden. 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle tilfeller der søker/saksbehandler har svart «Ja» på spørsmålet om foretaket er i 

driftsfellesskap med andre foretak, vil eStil PT kjøre en kontroll av at det også er oppgitt navn og 

organisasjonsnummer på minst ett foretak som er med i driftsfellesskapet. Dersom bare ett av 

kriteriene registreres (enten navn eller organisasjonsnummer), vil en stoppende validering sørge for 

at det ikke er mulig å lagre registreringen før både navn og organisasjonsnummer er utfylt. 

Når både organisasjonsnummer og navn er registrert i søknaden, forsvinner stoppmeldingen.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

02.05.2019 02.05.2019 

 

 

 

Alle medlemmer i driftsfellesskapet må oppgi hverandre 
Navn på kontroll: 

Det er ikke samsvar mellom hva som er oppgitt om driftsfellesskap i denne søknaden, og hva som 
er oppgitt i andre søknader. I disse søknadene {{org. nr 1}} er det registrert driftsfellesskap med 
andre {{org. nr 2, 3, 4}}. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.driftsfellesskap.inkonsistens  

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Driftsfellesskap 
 

Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Ingen  Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

For at beregningene skal bli riktig, må alle foretakene i et driftsfellesskap ha krysset av hverandre. 
Kontrollen skal derfor hindre at søknader hvor det ikke er samsvar i foretakenes avkryssing for 
driftsfellesskap går videre til utbetaling. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 



For alle søknader der foretaket har svart «ja» på spørsmålet om det er i driftsfellesskap med andre, 
kjøres en sjekk av at det er overensstemmelse mellom foretakenes driftsfellesskapserklæringer.  

Stoppmeldingen slår ut når det er uoverensstemmelse, og det er uoverensstemmelse når: 

- et foretak har oppgitt å være i driftsfellesskap med et foretak som ikke søker om tilskudd. 
- et eller flere av foretakene har krysset «ja» på spørsmål om driftsfellesskap, mens et eller 

flere av de andre har oppgitt å ikke være i driftsfellesskap. 
- hvert av foretakene ikke har oppgitt at de samme foretakene inngår i driftsfellesskapet, for 

eksempel foretak A oppgir driftsfellesskap med foretak B og C, foretak B oppgir 
driftsfellesskap med foretak A og C, mens foretak C kun oppgir driftsfellesskap med A. 

2. Eksempel: 
3. Stoppmeldingen kommer når saksbehandler åpner en søknad hvor foretak x har ført opp at det er i 

driftsfellesskap med foretak y, men hvor foretak y ikke har ført opp at det er i driftsfellesskap med 
foretak x. Når foretak y har søkt og oppgitt driftsfellesskap med foretak x, vises ikke stoppmeldingen 
lenger når saksbehandler går inn i søknaden til foretak x og y.  

Ved å velge et tredje foretak (z) som oppgir driftsfellesskap med x og y, uten at foretak x og y oppgir 
driftsfellesskap med foretak z, kommer stoppmeldingen opp igjen.  

For eksempelet med de tre foretakene nevnt over, vil stoppmeldingen for saksbehandler se slik ut 
for foretak z; 

Det er ikke samsvar mellom hva som er oppgitt om driftsfellesskap i denne søknaden, og hva som 
er oppgitt i andre søknader. I disse søknadene (org. nr til venstre) er det registrert driftsfellesskap 
med andre (org. nr til høyre): 

z (har oppgitt driftsfellesskap med): Foretak 1 x 

z (har oppgitt driftsfelleskap med): Foretak 2 y 

x (har oppgitt driftsfellesskap med): Foretak 2 y 

y (har oppgitt driftsfellesskap med): Foretak 1 x  

I beskrivelsen over er organisasjonsnumrene som oppgis i systemet erstattet med x,y, z, for å forstå 
oppbygningen, og det er lagt inn forklarende tekst i parenteser. I selve kontrollen er det 
organisasjonsnumrene som oppgis der det nå står x, y og z.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

12.04.2019 16.07.2019 

 

Det er ikke mulig å registrere samme foretak i driftsfellesskap to ganger i samme søknad 
Navn på kontroll: 

Det er ikke mulig å oppgi samme foretak to ganger. For å komme videre må du trykke avbryt eller registrere et 
annet foretak. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.driftfellesskap.foretak.finnesFraFør  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Driftsfellesskap (ja) → Registrering av 
foretakene i driftsfellesskapet 
 

Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppende validering Stoppende validering 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja  Nei 



Del 2: Ja  

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre korrekt utfylling av søknaden ved å unngå at samme foretak oppgis flere 
ganger under oversikten over hvem foretaket er i driftsfellesskap med. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

4. Dersom søker/saksbehandler har oppgitt at foretaket er i driftsfellesskap med andre foretak, gjøres en kontroll 
av at hvert organisasjonsnummer på foretak som deltar i driftsfellesskapet kun oppgis én gang. Dersom 
samme foretak oppgis flere ganger under registrering av foretak i driftsfellesskapet, kommer det en validering 
som skal gjøre søker/saksbehandler oppmerksom på dette foretaket allerede er registrert i søknaden som 
medlem av driftsfellesskapet. Det er ikke mulig å lagre samme foretak to ganger. Søker/saksbehandler må 
derfor trykke avbryt eller registrere et annet foretak. Teksten vil da forsvinne.  

Kontrollen gjøres på duplikat av organisasjonsnummer. Det vil si at valideringen slår ut dersom du lagrer to 
foretak med ulikt navn, men samme organisasjonsnummer. Valideringen slår imidlertid ikke ut dersom du 
lagrer to foretak med samme navn, men ulikt organisasjonsnummer. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

20.06.2019 16.07.2019 

 

Foretak kan ikke oppgi driftsfelleskap med seg selv  

 

Navn på kontroll: 

Det er ikke mulig å oppgi driftsfellesskap med eget foretak. Organisasjonsnummeret må fjernes eller 
endres. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.driftfellesskap.foretak.organisasjon 
snummeregetforetak 

 

Brukerhistorie i Jira:   

FRV- 4740  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Egenerklæring → Driftsfelleskap Egenerklæring 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å forhindre at foretak prøver å oppgi driftsfellesskap med seg selv.  
 
 

Beskrivelse av kontrollen: 



 
Hvis søker svarer «ja» på spørsmålet om driftsfelleskap i seksjon Egenerklæringer kommer det opp 
et nytt spørsmål i søknadsskjemaet der søker må oppgi organisasjonsnummeret til de andre 
foretakene i driftsfelleskapet. Oppgir søkeren det samme organisasjonsnumeret som søknaden er 
sendt fra kommer det en stoppmelding: 

- «Det er ikke mulig å oppgi driftsfelleskap med eget foretak. Organisasjonsnummeret må 
fjernes eller endres.» 

 
Stoppmeldingen produseres også dersom organisasjonsnummeret som saksbehandler oppgir i 
saksbehandlerskjemaet er det samme som organisasjonsnummeret søknaden er sendt fra.  
 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

01.09.2020 13.09.2021 

 

Foretaket har ikke svart på om driftssenteret er riktig plassert 
Navn på kontroll: 

Du har ikke svart på om driftssenteret er riktig plassert i kartet 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.plassert.mangler  

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Driftssenter for husdyrprodusent Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Ingen. 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at alle foretak med husdyr svarer på egenerklæringen om 
driftssenterets plassering. Egenerklæringen skal sørge for at søker aktivt bidrar til at driftssenteret 
er rett registrert i Landbruksregisteret. I tilfellene der foretaket svarer nei, driftssenteret er feil 
registrert, vil Landbruksdirektoratet v/seksjon forskning, velferds- og pristilskudd endre koordinatene 
for driftssenteret i Landbruksregisteret i henhold til søkers opplysninger om rett beliggenhet. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Egenerklæringen er obligatorisk å svare på for søkere som har oppgitt dyr i seksjon «Antall dyr» 

(kode 115-197), unntatt for søkere som kun har oppgitt dyr i kode 170 - Minktisper, 171 - 

Revetisper, 194 - Bifolk og dyrene med 800-nummer (økologiske dyr).  

Følgende kontroll kjøres: 

- Har søker krysset av enten «Ja» eller «Nei» på spørsmålet «Er driftssenteret er riktig plassert i 

kartet?»? 

Dersom søker ikke har svart på spørsmålet, vil søker få stoppmeldingen «Du må svare ja eller nei 

på om driftssenteret er riktig plassert i kartet». Stoppmeldingen forsvinner når søker krysser av 

enten «Ja» eller «Nei» på spørsmålet. 



Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

21.08.2019 21.08.2019 

 

 

Foretaket har ikke opplyst i kommentarfelt eller koordinatfelt hvor driftssenteret skal være 
Navn på kontroll: 

Du har ikke opplyst i kommentarfelt eller koordinatfelt hvor driftssenteret skal være 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.alt.mangler 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.nord.mangler 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.ost.mangler 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Driftssenter for husdyrprodusent (nei)  Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at foretak som oppgir at driftssenteret ikke er plassert korrekt, 
oppgir korrekt plassering i søknadsskjemaet. Egenerklæringen skal sørge for at søker aktivt bidrar 
til at driftssenteret er rett registrert i Landbruksregisteret. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søkere som har svart «Nei» på spørsmålet om driftssenteret er riktig plassert i kartet, vil 

følgende kontroll kjøres: 

- Har søker enten beskrevet i kommentarfeltet hvor driftssenteret skal være eller fylt ut 

koordinatfeltene? 

Dersom søker ikke har skrevet noe i kommentarfeltet eller fylt ut koordinatfeltene, vil søker få 

stoppmeldingen «Ved valg av nei, må du enten legge inn en beskrivelse eller velge UTM-sone og 

skrive inn koordinater i feltene for Øst og Nord». 

Dersom søker begynner å fylle inn i koordinatfeltene uten å fullføre, vil søker få en av to 

stoppmeldinger: «Ved valg av nei, hvor kommentarfeltet ikke er brukt, må du skrive inn en 

koordinatverdi for Nord» eller «Ved valg av nei, hvor kommentarfeltet ikke er brukt, må du skrive inn 

en koordinatverdi for Øst». 

Stoppmeldingene forsvinner når søker skriver noe i kommentarfeltet eller fyller ut koordinatfeltene. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

21.08.2019 21.08.2019 

 

 



Ugyldig utfylling av koordinatfeltene 
Navn på kontroll: 

Du har fylt ut feil verdier i koordinatfelt 
Du har ikke valgt UTM-sone.  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.nord.32feil 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.nord.33feil 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.nord.35feil 
 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.ost.32feil 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.ost.33feil 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.ost.35feil 
 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.utm.mangler 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.nord.lengdefeil 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.ost.lengdefeil 
 

 

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Driftssenter for husdyrprodusent Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppende validering Ingen. 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Foretak som oppgir at driftssenteret ikke er plassert korrekt, må oppgi korrekt plassering i 
søknadsskjemaet. Formålet med kontrollen er å sikre korrekt utfylling av søknaden ved at søker må 
fylle inn gyldige koordinater og koordinatsystem. Egenerklæringen skal sørge for at søker aktivt 
bidrar til at driftssenteret er rett registrert i Landbruksregisteret. 

Beskrivelse av kontrollene: 

For alle søkere som har svart «Nei» på spørsmålet om driftssenteret er riktig plassert i kartet, vil 

flere valideringskontroller kjøres når de velger UTM-sone eller skriver inn verdier i koordinatfeltene. 

- Har søker valgt en av tre valgmuligheter i nedtrekksmenyen for UTM-feltet? 

Dersom søker ikke valgt en verdi, vil søker få valideringsmeldingen «Ved valg av nei, hvor beskriv-

feltet ikke benyttes, må UTM ha en verdi». Stoppmeldingen forsvinner når søker har valgt en sone. 

- Søker forsøker å fylle inn for få siffer (færre enn 7) i feltet for Øst og/eller Nord og får meldingen 

«For få siffer er skrevet inn for Øst / Nord». 

- Søker forsøker å fylle inn verdier som er utenfor min og max for Øst eller Nord, og får en 

melding på dette formatet: «Feil i verdi for Øst. Gyldige verdier for UTM 32 er 234700 til 

750300». For Ø-koordinater finnes verdiene for min og max i Vest- og Øst-kolonnenene. For N-

koordinater er min og max i Sør- og Nord-kolonnene. 

 

Stoppmeldingene forsvinner når søker skriver inn godkjente verdier. 



Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

21.08.2019 21.08.2019 

 

 

Søker har ikke bekreftet at hun forstår at driftssenterets plassering danner grunnlag for 

distriktstilskudd egg, kjøtt og melk 
Navn på kontroll: 

Bekreftelse i avkryssingsfelt under «Grunnlag for distriktstilskudd egg, kjøtt og melk» er påkrevet før 
innsending av søknad 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.egenerklaering.avvik.driftssenterpunkt.godkjenn.mangler  

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Egenerklæringer → Driftssenter for husdyrprodusent Egenerklæringer 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Ingen. 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med avkryssingen er å sikre at søker krysser av for (og dermed aktivt viser) at hun forstår 
at det er en sammenheng mellom driftssenteret registrerte plassering og foretakets sone for 
distrikstilskudd egg, melk og kjøtt. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Alle som svarer på egenerklæringen om driftssenterets plassering (foretak med dyr i kode 115-197, 

med unntak av kode 170, 171 og 194) må også krysse av for at de er ansvarlige for driftssenterets 

plassering i forvaltningens systemer, og at de forstår at driftssenteret danner grunnlag for 

distriktstilskudd som utbetales via slakteri, meieri og/eller eggpakkeri. 

Følgende kontroll kjøres: 

- Har søker krysset av for «Grunnlag for distriktstilskudd kjøtt, egg og melk.» 

Dersom søker ikke har krysset av i boksen, vil søker få stoppmeldingen «Bekreftelse i 

avkryssingsfelt under «Grunnlag for distriktstilskudd egg, kjøtt og melk» er påkrevet før innsending 

av søknad». 

Stoppmeldingen forsvinner når søker krysser av i boksen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

28.08.2019 28.08.2019 

  



Avkortinger 

Saksbehandler må vurdere om tilskuddet skal avkortes 
Navn på kontroll: 

 

Beregnet tilskudd basert på søkers opplysninger er høyere enn beregnet tilskudd basert på saksbehandlers 
opplysninger. For å foreløpig godkjenne søknaden må det legges inn avkorting på grunn av feilopplysning 
eller registreres "ingen avkorting", og skrives en begrunnelse i seksjon Avkorting. Begrunnelsen vises ikke i 
vedtaksbrevet. 

  

 

Foretaket mangler/har mangelfull gjødslingsplan og er ikke unntatt krav til gjødslingsplan. For å foreløpig 
godkjenne søknaden må det legges inn avkorting på grunn av manglende/mangelfull gjødslingsplan eller 
registreres "ingen avkorting", og skrives begrunnelse i seksjon Avkorting. Begrunnelsen vises ikke i 
vedtaksbrevet. 

 

 

Foretaket mangler/har mangelfull journal over plantevernmidler, men har brukt plantevernmidler. For å 
foreløpig godkjenne søknaden må det legges inn avkorting på grunn av manglende/mangelfull journal over 
plantevernmidler eller registreres "ingen avkorting", og skrives begrunnelse i seksjon Avkorting. 
Begrunnelsen vises ikke i vedtaksbrevet. 

 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

saksbehandler.avkorting.feilmelding.manglerAvkortingFeilopplysningerEllerGrunnForIng
en 
 
saksbehandler.avkorting.feilmelding.manglerAvkortingGjoedslingsplanEllerGrunnForIng
en 
 
saksbehandler.avkorting.feilmelding.manglerAvkortingPlantevernjournalEllerGrunnForIn
gen 

 

Brukerhistorie i Jira:   

FRV- 4940  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon 
dukker kontrollen 
opp? 

Avkorting – feilopplysninger 
Avkorting – manglende gjødslingsplan 
Avkorting – manglende/mangelfull  journal over plantevernmidler 

Avkorting 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Ingen Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre 
for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Kontrollen sjekker om saksbehandler har gjort en vurdering av om tilskuddet skal avkortes. Saksbehandler 
skal vurdere avkorting dersom en søknad har feilopplysninger, manglende/mangelfulll gjødslingsplan eller 
manglende/mangelfull journal over plantevernmidler.  

Beskrivelse av kontrollen: 

I følgende tilfeller vil saksbehandler få en stoppmelding som sier at «For å foreløpig godkjenne søknaden må 
det legges inn avkorting eller registreres "ingen avkorting", og skrives en begrunnelse i seksjon Avkorting.» 
 

1. Når differansen mellom søkers beregnede tilskudd og saksbehandlers beregnede tilskudd er større 
enn null. (Tilfellene hvor saksbehandlers beregnede tilskudd er lavere enn søkers.)  
 

2. Når foretaket ikke er unntatt krav om gjødslingsplan. Saksbehandlers godkjente opplysninger er «nei» 
på spørsmålet «Er foretaket ditt unntatt krav om gjødslingsplan?» 
 



3. Når foretaket ikke har journal over plantevernmidler. Saksbehandlers godkjente opplysninger er «nei» 
på spørsmålet om foretaket har journal over bruk av plantevernmidler og «ja» på spørsmålet om 
foretaket har brukt plantevernmidler.  
 

 
Saksbehandler må enten legge inn en avkorting eller registrere «ingen avkorting», og skrive en begrunnelse 
for vurderingen i seksjon Avkorting før søknaden kan foreløpig godkjennes. 
 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivels
e sist revidert: 

11.09.2020  

 

 

Saksbehandler må begrunne avkortinga 
Navn på kontroll: 

Det er lagt til en avkorting, feltet med begrunnelse må være fylt ut.  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

validation.message.invalidrequiredfield  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Avkortinger → begrunnelse for avkorting Avkortinger 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Ingen Stoppende validering 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at saksbehandler begrunner avkortinga i vedtaket, slik at søker 
får vite hvorfor utbetalingen er redusert, og får mulighet til å klage. 

Beskrivelse av kontrollen: 

For å registrere en avkorting, må saksbehandler gå til seksjon «Avkorting», og klikke «Legg til 
avkorting». Når saksbehandler klikker «Lagre», kjøres en kontroll som sjekker om det er skrevet 
noe i tekstfeltet for begrunnelsen. Dersom tekstfeltet er tomt, vil det komme en stoppende validering 
som sier «Feltet må være fylt ut». Det er ikke mulig å legge til avkortinga uten å skrive begrunnelse. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

28.04.2020  

  



Oppsummering og send/Behandling 
 

Opplysningene må bekreftes før søknaden kan sendes inn 
Navn på kontroll: 

 
Du må bekrefte opplysningene dine før du kan sende inn søknaden 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.oppsummering.bekreftOpplysningerFeil  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon 
dukker kontrollen opp? 

Oppsummering og send → Bekreftelse av opplysninger → Avhuking Oppsummering og send 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppende validering. Ingen. 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot 
hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Sikre at foretaket bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at søker er klar over at 
han/hun må kunne dokumentere opplysningene i søknaden, hvis han/hun blir bedt om det. 
Foretaket skal bekrefte at det er kjent med reglene i forskrift om produksjonstilskudd og 
avløsertilskudd i jordbruket og i gjeldende jordbruksavtale. Foretaket bekrefter samtidig at det er 
kjent med at uriktige opplysninger i søknaden kan medføre straffeansvar etter straffeloven kapittel 
30. 

Beskrivelse av kontrollen: 

5. Dersom foretaket ikke har krysset av i avhukingsboksen hvor det skal bekrefte at opplysningene er 
korrekte, gis det en stoppende validering under feltet for bekreftelse av opplysninger. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

23.04.2019 23.04.2019 

 

 

 

Foretaket har ikke svart på om det ønsker påminnelse om etterregistreringsfristen 

Navn på kontroll: 

Du har ikke svart på om du vil motta påminnelse om etterregistreringsfristen eller ikke. Dette må 
rettes opp før du kan sende inn søknaden. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeknad.etterregistrering.paaminnelse.stoppmelding.mangler.svar  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-3116 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Oppsummering og send → Bekreftelse av opplysninger 
 

Oppsummering og send 



Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at alle foretak tar stilling til om de ønsker en påminnelse om 
etterregistreringsfristen eller ikke. Foretak som krysser av for at de ønsker påminnelse, vil få sms/e-
post i forkant av fristens utløp. 
  

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader gjøres det en kontroll av at søker har tatt stilling til om det ønsker en påminnelse 

om etterregistreringsfristen. Følgende kontroll kjøres: 

- Har søker krysset av enten “Ja” eller “Nei” på spørsmålet om det ønsker en påminnelse om 

etterregistreringsfristen? 

Dersom søker ikke har svart på spørsmålet, vil stoppmeldingen slå ut. 

Kontrollen kjøres ikke for saksbehandler. Saksbehandler har mulighet til å se hva søker har svart, 

men kan ikke endre avkrysningen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

03.09.2019 03.09.2019 

 

 

Søknaden er ikke levert innen søknadsfristen 
Navn på kontroll: 

Et beløp på kr {{trekkets beløp}} vil bli trukket fra tilskuddet ditt fordi søknaden ikke er levert innen 
søknadsfristen 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

tilskuddsberegner.avgrensinger.melding.trekkVedSenLevering  

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-3150  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Dato for innsending av søknaden Oppsummering og send 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Dispensasjon fra søknadsfristen (dispensasjonskode 1 og 2)  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å gi søker informasjon om at det vil bli foretatt et trekk i tilskuddsbeløpet 
fordi søknaden blir levert (første gang) etter at fristen gikk ut. Trekket er på 1000 kr per dag fristen 
er overskredet. 

Beskrivelse av kontrollen: 



I tilfeller der foretaket ikke har levert søknad om produksjons- og avløsertilskudd tidligere, gjøres det 

en kontroll av om dagens dato er etter fristen for å levere søknaden: 

- Del 1: har foretaket levert del 1 av søknaden innen fristen tidligere? Hvis ikke, har fristen for 

å levere del 1 av søknaden gått ut? 

- Del 2: har foretaket levert del 2 av søknaden innen fristen tidligere? Hvis ikke, har fristen for 

å levere del 2 av søknaden gått ut? 

Dersom fristen for å levere søknad om produksjonstilskudd har utløpt og foretaket ikke har levert 

innen fristen tidligere, vil søkeren få en informasjonsmelding om at det vil bli foretatt en reduksjon i 

tilskuddsbeløpet på grunn av at søknaden ble levert etter fristen. Informasjonsmeldingen viser det 

samlede trekkbeløpet (brutto) for del 1 og del 2, uavhengig av hvor stor del av trekket som kan 

trekkes fra tilskuddsbeløpet.  

Hvis søkeren tidligere har levert søknaden innen fristen, utløses ikke informasjonsmeldingen (eller 

trekket for for sent levert søknad) ettersom foretaket i slike tilfeller skal ha mulighet til å endre 

opplysningene i søknaden uten å få beregnet trekk. 

I de tilfellene der det er saksbehandler som registrerer søknad på vegne av søkeren (ved hjelp av 

funksjonen «Søknader» → «Hent søknad» → «Registrer søknad»), er det datoen som blir registrert 

som mottatt dato som benyttes i informasjonsmeldingen (og for å beregne trekk for for sent levert 

søknad). 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

24.02.2019  

 

 

 

Både foretaket og underenheten/bedriften har søkt  
Navn på kontroll: 

Andre virksomheter har søkt {{org.nr på foretaket som har søkt}} 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.foretaksopplysninger.foretak.har.soekt.soeker 
kontroll.foretaksopplysninger.foretak.har.soekt.saksbehandler 
kontroll.foretaksopplysninger.andre.virksomheter.har.soekt.saksbehandler 
kontroll.foretaksopplysninger.andre.virksomheter.har.soekt.soeker 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon 
dukker kontrollen 
opp? 

Grunnopplysninger → 
Organisasjonsnummer/bedriftsorganisasjonsnummer 

For søker: 
Oppsummering og send 
 
For saksbehandler: 
Behandling 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Varselmelding Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot 
hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  



Underenheter/bedrifter som er underlagt et sentralt foretak (for eksempel offentlige virksomheter og 
forsknings- og undervisningsinstitusjoner), skal søke gjennom sitt bedriftsorganisasjonsnummer for å 
sikre at flere virksomheter som tilhører samme foretak skal kunne søke og for å sikre at hver 
virksomhet har riktig tilknytning til driftssenter. Dette er viktig for at de ulike bedriftene skal bli plassert 
i riktig sone, og få korrekt beregning av geografisk differensierte tilskudd. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Dersom søker leverer søknad fra sitt bedriftsorganisasjonsnummer, kjører eStil PT følgende kontroll: 
- Har foretaket (organisasjonsnummeret) som er tilknyttet bedriften også levert søknad? 

 
Dersom søker leverer søknad fra sitt foretak (organisasjonsnummer), kjører eStil PT følgende 
kontroll: 

- Har bedriften (bedriftsorganisasjonsnummeret) som er tilknyttet foretaket også levert 
søknad? 

 
Dersom svaret på spørsmålet er ja, vil foretaket/bedriften få en varselmelding om at «Andre 
virksomheter har søkt». Saksbehandler vil få en stoppmelding. Saksbehandler må sørge for at alle 
offentlige virksomheter og forsknings- og undervisningsinstitusjoner som ønsker å søke om 
produksjonstilskudd, søker fra sitt bedriftsorganisasjonsnummer. Søknaden fra foretaket 
(organisasjonsnummer) må avvises, og søker må sende inn ny søknad fra sitt 
bedriftsorganisasjonsnummer for å få stoppmeldingen til å forsvinne. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse 
sist revidert: 

23.03.2018 09.07.2021 

 

 

Foreløpig beregning vises når alle foretak i driftsfellesskapet har søkt 
Navn på kontroll: 

For søker: 
Du har oppgitt at foretaket er i driftsfellesskap. Foreløpig beregning av tilskudd vises når alle 
foretakene i driftsfellesskapet har søkt.  
 
For saksbehandler: 
Foreløpig beregnet tilskudd vises først når alle foretakene i driftsfellesskapet har søkt.  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.melding.driftsfellesskap.saksbehandler 
utmaalingsberegner.melding.driftsfellesskap.soeker 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

For søker: 
Oppsummering og send → Foreløpig beregnet tilskudd 
 
For saksbehandler: 
Behandling → Beregningsgrunnlag 

For søker:  
Oppsummering og send 
 
For saksbehandler: 
Behandling 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Informasjonsmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Informere om hvorfor foreløpig beregning ikke kommer opp i seksjon «Oppsummering og send»/ 
«Behandling».  

Beskrivelse av kontrollen: 

6. For søker: 



7. Dersom foretaket har oppgitt at det er i driftsfellesskap med andre foretak i seksjon 
«Egenerklæringer» → Driftsfellesskap, gjøres det ikke en foreløpig beregning av tilskudd i seksjon 
«Oppsummering og send». I stedet utløses en informasjonsmelding om at foreløpig beregning vises 
når alle foretak i driftsfellesskapet har søkt. Informasjonsmeldingen utløses kun hvis foretaket selv 
har oppgitt å være i driftsfellesskap (altså utløses den ikke selv om et annet foretak (B) har oppgitt å 
være i driftsfellesskapet med foretaket (A)). Informasjonsmeldingen vises uavhengig av om alle 
foretakene har krysset av hverandre eller ikke. Når alle søknadene til foretakene i driftsfellesskapet 
er sendt inn (og det er overensstemmelse mellom søknadene), vises foreløpig beregning for søker 
dersom søker logger inn i søknaden igjen. Beregningen viser søkers andel av driftsfellesskapets 
tilskudd. 

8.  
9. For saksbehandler: 
10. Når søknaden til foretaket som saksbehandler er inne i har oppgitt at det er i driftsfellesskap med 

andre foretak i seksjon «Egenerklæringer» → Driftsfellesskap, utløses informasjonsmeldingen i 
seksjon «Behandling» → Beregningsgrunnlag. Tilskuddsberegningen vises ikke for saksbehandler 
dersom det er uoverensstemmelse mellom foretakenes egenerklæringer om driftsfellesskap (se 
også kapittel «Alle medlemmer i driftsfellesskapet må oppgi hverandre). Når det blir 
overensstemmelse mellom foretakene i driftsfellesskapet, vil beregningen vises. 
Informasjonsmeldingen dukker imidlertid alltid opp, uavhengig av om beregningen vises eller ikke.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

12.04.2019 16.07.2019 

 

 

 

Maksimalt tilskuddsgrunnlag er driftsfellesskapets samlede avløsertilskuddsgrunnlag, ikke 

grunnlaget for det enkelte foretak 
Navn på kontroll: 

Maksimalt tilskuddsgrunnlag er driftsfellesskapets samlede avløsertilskuddsgrunnlag, ikke 
grunnlaget for det enkelte foretak. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.melding.driftsfellesskap.samlet.tilskudds
grunnlag.saksbehandler 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-1656  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

For søker: 
Oppsummering og send → Foreløpig beregnet tilskudd 
 
 

For søker:  
Oppsummering og send 
 
 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register 
kjøres kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Gi informasjon til søker og saksbehandler om at avløsergrunnlaget som vises i seksjon «Avløsning 
ved ferie og fritid» og i foreløpig beregning/beregningsgrunnlag er basert på dyretallet/grovfôrsalget 
til alle foretakene i driftsfellesskapet. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 



I alle tilfeller der det er huket av for driftsfellesskap og lagt inn et annet foretak i driftsfellesskapet, 
kommer informasjonsmeldingen. 
 
Det er ikke nødvendig at begge har opplyst hverandre for at informasjonsmeldingen vises. Det må 
heller ikke være søkt om tilskudd til avløsning for at kontrollen kjøres.  
 
Hvilket tilskuddsgrunnlag vises til søker på hvilke tidspunkt? 
Hvis ingen av foretakene i driftsfellesskapet har sendt inn søknaden, vil beregningen av maksimalt 
tilskuddsgrunnlag kun basere seg på det enkelte foretaks opplysninger om antall dyr og/eller 
grovfôrsalg.  
 
Dersom ett eller flere av foretakene i driftsfellesskapet allerede har sendt inn søknaden, og 
foretaket som nå søker oppgir driftsfellesskap med foretakene som har søkt, vil beregnet 
tilskuddsgrunnlag være basert på opplysninger om antall dyr/grovfôrsalg i søknaden(e) som 
allerede er sendt inn, pluss opplysningene som foretaket har registrert i sin egen søknad. 
 
Tilskuddsgrunnlaget som vises for søker baserer seg på søkers egne opplysninger pluss 
opplysninger fra søknaden(e) til de(t) foretaket/foretakene søker selv har oppgitt å være i 
driftsfellesskap med, uavhengig av om det er overensstemmelse mellom 
driftsfellesskapserklæringene til foretakene. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

15.4.2019 15.4.2019 

 

 

Bruttotilskuddet er 0 kr, søknaden skal ikke foreløpig godkjennes 
Navn på kontroll: 

I tilfeller der foretaket ikke er i driftsfellesskap: 

 

Du kan ikke godkjenne utbetaling av tilskuddet da søknaden gir kr 0 i beregnet tilskudd 
(bruttotilskudd). Når beregnet bruttotilskudd er 0 kr, skal du avslå søknaden. Søknaden kan 
imidlertid ikke avslås før del 2 av søknaden er levert, og husk at det er mulig å etterregistrere 
enkelte opplysninger fram til 10. januar. 

 
I tilfeller der foretaket er i driftsfellesskap: 

 

Søknaden gir kr 0 i beregnet tilskudd (bruttotilskudd). Søknaden kan likevel godkjennes ettersom 

foretaket er i driftsfellesskap, og opplysninger i denne søknaden dermed kan ha betydning for 

tilskuddet til andre foretak i driftsfellesskapet. 

  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

saksbehandler.soeknad.stopp.ingen.utbetaling 
saksbehandler.soeknad.varsel.ingen.utbetaling 

 

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-568, FRV-2295, FRV-2026, FRV-3099 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Behandling → Beregningsgrunnlag → 
Bruttotilskudd 

Behandling 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Ingen Stoppmelding hvis foretaket ikke er i 
driftsfellesskap 
 
Varselmelding dersom foretaket er i 
driftsfellesskap 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  



Dispkoder/merkekoder som påvirker 
kontrollen: 

 

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sørge for at alle søknader ferdigbehandles. Dersom en søknad med 0 
kroner i bruttotilskudd blir endelig godkjent, vil den ikke gå til utbetaling, og søker vil ikke få et 
vedtaksbrev. I stedet blir søknaden liggende med status «endelig godkjent» i systemet, men vil ikke 
få status «Utbetalt» i eStil PT. 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader gjøres det en beregning av foretakets tilskudd basert på saksbehandlers 

godkjente verdier. Deretter kjøres følgende kontroll: 

- Er både foretakets samlede bruttotilskudd (det vil si beregnet tilskudd før bunnfradrag og 

avkortinger trekkes) og beløpet til utbetaling 0 kroner? 

Hvis både bruttotilskuddet, beløpet til utbetaling og tidligere utbetalt tilskudd er 0 kroner, og 

foretaket ikke er i driftsfellesskap, vil saksbehandler få en stoppmelding. Se kap. «Avslå søknad» i 

gjeldende saksbehandlingsrundskriv. Merk systemet forhindrer muligheten for å avslå søknader før 

i oktober. 

Dersom foretaket er i driftsfellesskap, og bruttotilskudd og beløp til utbetaling er 0 kroner, vil 

saksbehandler få en varselmelding. Opplysningene i søknaden til foretaket kan ha betydning for 

tilskuddet til andre foretak i driftsfellesskap, og søknaden kan derfor endelig godkjennes. Ved 

utbetaling vil den endelig godkjente søknaden få status «Utbetalt», og foretaket vil motta et 

vedtaksbrev. 

I tilfeller der det tidligere har vært utbetalt tilskudd, men saken er gjenåpnet og det er beregnet et 

tilbakebetalingskrav (dvs. at beløp til utbetaling er et minusbeløp, og det skal sendes en faktura), 

skal ikke stoppmeldingen slå ut. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

09.04.2019 14.06.2019 

 

 

Begrunnelse for vedtak må fylles ut når forenklet brevmal skal brukes 
Navn på kontroll: 

Feltet "Begrunnelse for vedtak" må fylles ut før søknaden kan settes til "foreløpig godkjent". 
Saksbehandler må skrive inn begrunnelse for vedtaket eller henvisning til brev med begrunnelse. 
Saksbehandler må også legge inn informasjon om avsender, klageadgang og klagefrist. Dette må 
fylles ut fordi "forenkelt brevmal" vil benyttes ved utsendelse av vedtak i denne saken. I «forenklet 
brevmal» blir ikke denne informasjonen automatisk fylt ut, og saksbehandler må derfor legge det inn 
selv. Nærmere beskrivelse finner du i saksbehandlerrundskrivet 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

saksbehandling.kontroll.manglerBegrunnelse  

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-3423  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Behandling → Begrunnelse for vedtak Behandling 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Ingen Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Formålet med kontrollen er å sikre at søker får informasjon om avsender, klageadgang og klagefrist 
også i tilfeller der denne informasjonen ikke ligger ferdig utfylt i vedtaksbrevet. Kontrollen skal også 
inne saksbehandler om å skrive inn begrunnelse for vedtaket eller henvisning til eget brev. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 



Den forenklede brevmalen inneholder kun tilskuddsberegningen og teksten som er lagt inn i feltet 
«Begrunnelse for vedtak». Brevmalen brukes i tilfeller der standardtekstene kan eller vil være feil. 
 
Når kommunen skal fatte et nytt vedtak i en sak der det allerede er fattet vedtak, og i tilfeller der 
Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet fatter vedtak, vil det kjøres en kontroll når saksbehandler 
klikker «Foreløpig godkjenn»: 

- Er det skrevet en tekst i feltet «Begrunnelse for vedtak» i seksjon «Behandling»? 
 
Hvis det ikke er skrevet en tekst, vil saksbehandler få en stoppmelding. Saksbehandler må da legge 
inn begrunnelse for vedtaket og informasjon om avsender, klageadgang og klagefrist.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

03.09.2020  

 

 

Maksimalbeløpet for tilskudd for husdyr er 530 000 kr per foretak 
Navn på kontroll: 

Maksimalbeløpet for tilskudd for husdyr (inkl. tilskudd til små og mellomstore melkebruk) er 530 000 
kroner per foretak, jf. jordbruksavtalen. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.avgrensinger.melding.husdyrtilskudd 
utmaalingsberegner.avgrensinger.melding.smaamellomstoremelkebruk
tilskudd 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

For søker: 
Oppsummering og send → Foreløpig beregnet tilskudd 
 

For søker: 
Oppsummering og send 
 
 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Ja  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot 
hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Informere om bestemmelsen om maksimalbeløpet til de foretakene som får husdyrtilskuddet 
avgrenset som en følge av det.   
 

Beskrivelse av kontrollen: 

11. Dersom foretaket før avgrensningen har fått beregnet husdyrtilskudd (inkl. tilskudd til små og 
mellomstore melkebruk) på mer enn 530 000 kr, avgrenses husdyrtilskuddet som vises i den 
foreløpige beregningen/ beregningsgrunnlaget, og det kommer samtidig opp en 
informasjonsmelding som gir informasjon om maksimalbeløpet. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

23.04.2019 18.07.2019 

 

Minstekvantum for frukt og pressfrukt 
Navn på kontroll: 



Minstekvantum for frukt og pressfrukt er {{størrelsen på minstekvantum}} kg per foretak, jf. 
jordbruksavtalen. Foretaket har levert en mindre mengde frukt og pressfrukt enn minstekvantum, og 
det vil derfor ikke bli gitt tilskudd for disse. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.melding.minstekvantum.fruktOgPressfrukt  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

001, 002, 003, 004, 005, 006 
 

For søker: 
Oppsummering og send 
 
 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Informere søker og saksbehandler om at antall kg frukt og pressfrukt registrert i søknaden er under 
minstekvantum for å få utbetalt distriktstilskudd for frukt og pressfrukt, jf. jordbruksavtalen. 

Beskrivelse av kontrollen: 

eStil PT kontrollerer om summen av antall kg frukt og pressfrukt i kodene 001-006 er mindre enn 

2000 kg. Hvis sum antall kg bær er 1999 kg eller mindre, vises informasjonsmeldingen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

06.05.2019 06.05.2019 

 

 

Minstekvantum for bær 
Navn på kontroll: 

Minstekvantum for bær er {{verdi}} kg per foretak, jf. jordbruksavtalen. Foretaket har levert en 
mindre mengde bær enn minstekvantum, og det vil derfor ikke bli gitt tilskudd for disse. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.melding.minstekvantum.baer  

Brukerhistorie i Jira:  

 
 

 

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

011, 012, 013, 014, 016 og 021 
 

For søker: 
Oppsummering og send 
 
 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  



Ingen  

Formål med kontrollen:  

Informere søker og saksbehandler om at antall kg bær registrert i søknaden er under 
minstekvantum for å få utbetalt distriktstilskudd for bær. 

Beskrivelse av kontrollen: 

eStil PT kontrollerer om summen av antall kg bær i kodene 011, 012, 013, 014, 016 og 021 er 

mindre enn 1000 kg. Hvis sum kg bær er 999 kg eller mindre, vises informasjonsmeldingen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

06.05.2019 06.05.2019 

 

 

Minstekvantum for tomat og slangeagurk 
Navn på kontroll: 

Minstekvantum for tomat og slangeagurk er {{verdi}} kg per foretak, jf. jordbruksavtalen. Foretaket 
har levert en mindre mengde tomat og slangeagurk enn minstekvantum, og det vil derfor ikke bli gitt 
tilskudd for disse. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.melding.minstekvantum.tomatOgSlangeagurk  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

031 og 032 
 

For søker: 
Oppsummering og send 
  

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Infomere søker og saksbehandler om at antall kg tomat og slangeagurk registrert i søknaden er 
under minstekvantum for å få utbetalt distriktstilskudd for tomat og slangeagurk. 

Beskrivelse av kontrollen: 

12. eStil PT kontrollerer om antall kg samlet for tomat og slangeagurk i kodene 031 og 032 er mindre 
enn 2000 kg. Hvis samlet antall kg tomat og slangeagurk er 1999 kg eller mindre, vises 
informasjonsmeldingen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

06.05.2019 06.05.2019 

 

 

Minstekvantum for salat 
Navn på kontroll: 

Minstekvantum for salat er {{verdi}} stk per foretak, jf. jordbruksavtalen. Foretaket har levert en 
mindre mengde salat enn minstekvantum, og det vil derfor ikke bli gitt tilskudd for disse. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.melding.minstekvantum.salat  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 



Kode 033 
 

For søker: 
Oppsummering og send 
  

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Infomere søker og saksbehandler om at antall salat (stk.) registrert i søknaden er under 
minstekvantum for å få utbetalt distriktstilskudd for salat. 

Beskrivelse av kontrollen: 

13. Det kontrolleres om antall salat i kode 033 er færre enn 5000 stk. Hvis antall salat er 4999 eller 
færre vises informasjonsmeldingen. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

06.05.2019 06.05.2019 

 

 

Kvantumsgrensen for salat/slangeagurk/tomat er nådd 
Navn på kontroll: 

Øvre kvantumsgrense for salat/slangeagurk/tomat er {{kvantumsgrense}} kg/stk per foretak, jf. 
jordbruksavtalen 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

utmaalingsberegner.melding.kvantumavgrensing.salat 
utmaalingsberegner.melding.kvantumavgrensing.slangeagurk 
utmaalingsberegner.melding.kvantumavgrensing.tomat 

 

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen 
opp? 

031, 032, 033 
 

For søker: 
Oppsummering og send 
  

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Informasjonsmelding Ingen 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen?  

Del 1: Nei  

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Informere søker og saksbehandler om at kvantumsgrensen for den enkelte vare er nådd. Det gis ikke 
tilskudd for mer enn kvantumsgrensen som framgår av jordbruksavtalen.  

Beskrivelse av kontrollen: 



14. Hvis foretaket/saksbehandler har oppgitt at foretaket har omsatt tomat, slangeagurk eller salat, gjør eStil PT 
en kontroll av om omsatt mengde overstiger kvantumsgrensen for varen: 

- Har foretaket omsatt mer enn 103 400 kg tomat (kode 031)? 
- Har foretaket omsatt mer enn 151 800 kg slangeagurk (kode 032)? 
- Har foretaket omsatt mer enn 220 000 salater (kode 033)? 

Dersom foretaket har ført opp mer enn kvantumsgrensen som gjelder for varen, vil systemet gi en 
informasjonsmelding.  

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

19.07.2019  

  



Andre kontroller 
 

Søkers organisasjonsnummer tilhører en bedrift/underenhet (ikke et foretak) 
Navn på kontroll: 

Organisasjonsnummeret du representerer er en underenhet/bedrift/virksomhet. Hvis du vil søke 
tilskudd for underenheten, må du kontakte kommunen. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

soeker.kontroll.merkekode33  

Brukerhistorie i Jira:  

PT-481  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Foretakets/bedriftens org.nr På «Min Side» i Altinn, før man kommer inn 
i søknadsskjemaet 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

Stoppende validering Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei, men forsvinner dersom saksbehandler 
legger inn merkekode 33 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Merkekode 33  

Formål med kontrollen:  

Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd. Derfor er det en sjekk av at foretaket søker 
fra et foretak sitt organisasjonsnummer. Det er unntak for foretak med flere underenheter i ulike 
deler av landet (for eksempel statlige virksomheter og forsknings- og undervisningsinstitusjoner), og 
disse kan få søke fra bedriften (underenheten).  
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Når søker har logget inn i Altinn og klikker på knappen «Søk produksjonstilskudd», kjøres en 
kontroll mot Landbruksregisteret: 

- Tilhører organisasjonsnummeret til søker en bedrift? 
 
Dersom organisasjonsnummeret som søker har logget inn med tilhører en bedrift (og bedriften ikke 
er registrert med merkekode 33), kommer det opp en stoppende validering. Søker får beskjed om å 
kontakte kommunen. 
 
Det er kun bedrifter som har merkekode 33 som kan søke om tilskudd fra bedriftens 
(underenhetens) organisasjonsnummer. Saksbehandler i kommunen kan registrere merkekode 33. 
Se også gjeldende saksbehandlingsrundskriv. 
 
Saksbehandlere som prøver å registrere søknad på bedriftens organisasjonsnummer (via «Hent 
søknad» → «Registrer søknad», vil få en stoppmelding etter å ha klikket «Kontroller søknad». 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

23.03.2018 16.07.2019 

 

 

 

Foretaket er ikke registrert i Landbruksregisteret 
Navn på kontroll: 

Organisasjonsnummeret er ikke registrert i Landbruksregisteret. Ta kontakt med kommunen.  
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

saksbehandler.dispensasjon.registrer.feilmelding.finnerIkkeOrgnr  

Brukerhistorie i Jira:  



PT-464  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker 
kontrollen opp? 

Foretakets organisasjonsnummer For søker:  
På «Min side», rett etter 
innlogging. 
 
For saksbehandler: 
Grunnopplysninger 
 
Ved registrering av 
dispensasjon 
 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Stoppmelding (kommer ikke inn i søknadsskjemaet) Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket 
register kjøres kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Foretak registrert i Enhetsregisteret kan søke om produksjonstilskudd, jf. forskrift om produksjonstilskudd 
og avløsertilskudd i jordbruket § 2. Kontrollens formål er å sjekke at foretaket er registrert i 
Enhetsregisteret. Landbruksregisteret henter sine opplysninger fra Enhetsregisteret en gang i døgnet.  

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader om produksjonstilskudd, kjøres følgende kontroll: 
- Er foretaket registrert i Landbruksregisteret? 

 
Systemet vil gi en stoppmelding både for søker og saksbehandler dersom organisasjonsnummeret ikke 
finnes i Landbruksregisteret. Kontrollen kjøres for første gang når foretaket er kommet inn på «Min side». 
Det vil ikke være mulig for søker å åpne søknadsskjemaet dersom foretaket ikke er registrert i 
Landbruksregisteret. Men dersom foretaket likevel finnes i Landbruksdirektoratets kopi av 
Enhetsregisteret, vil foretaket opprettes i Landbruksregisteret automatisk, og søker vil likevel kunne åpne 
og sende inn søknad. Foretaket vil imidlertid mangle driftstilknytning i slike tilfeller, og søker må derfor 
fylle ut kommune-, gårds-, bruks- og ev. festenummer til driftssenteret. 
 
Dersom foretaket ikke er registrert i Landbruksregisteret, vil saksbehandler få melding om at «Søket ga 
ingen treff» ved oppslag: 
 

 
 
 
I tillegg til at kontrollen kjøres når søknaden er i kontrollmodus, kjøres den også: 

- når søker er inne på «Min side» (før søknadsskjemaet er åpnet) 
- ved utbetaling 

o søknaden vil feile ved utbetaling og få statusen «Feilet under utbetaling» dersom 
systemet finner at foretaket ikke er registrert i Landbruksregisteret. 

 
 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Landbruksregisteret)? 



Dersom foretaket finnes i Enhetsregisteret, og skal registreres i Landbruksregisteret, har saksbehandler 
selv mulighet til å hente foretaket til Landbruksregisteret (se brukerveiledningen til Landbruksregisteret). 
 
Dersom foretaket ikke finnes i Enhetsregisteret, må søker opprette et foretak i Enhetsregisteret før 
saksbehandler kan hente foretaket til Landbruksregisteret. 
 
Dersom foretaket er registrert og aktivt i Enhetsregisteret uten at Landbruksregisteret er oppdatert, må 
saksbehandler sende en e-post til support@landbruksdirektoratet.no og be om at Landbruksregisteret 
oppdateres med opplysningene fra Enhetsregisteret. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

11.01.2018 27.04.2020 

 

 

Foretaket er ikke aktivt i Landbruksregisteret 
Navn på kontroll: 

Foretaket er ikke registrert som aktivt i Landbruksregisteret. Ta kontakt med kommunen. 
 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

minside.feilmelding.manglerForetakILreg  

Brukerhistorie i Jira:  

  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

Foretakets organisasjonsnummer For søker:  
På «Min side», når søker prøver å klikke «Søk 
om produksjons- og avløsertilskudd» 
 
For saksbehandler: Grunnopplysninger 
 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

- Stoppende validering - kommer ikke inn i 
søknadsskjemaet (for foretak som ikke har 
registrert søknad enda) 
- Stoppmelding (for foretak som har registrert 
søknad, og som senere settes som inaktivt) 

Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Ekstern Landbruksregisteret 

Formål med kontrollen:  

Foretak registrert i Enhetsregisteret kan søke om produksjonstilskudd, jf. forskrift om 
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2. Kontrollens formål er å sjekke at foretaket er 
registrert i Enhetsregisteret. Landbruksregisteret henter sine opplysninger fra Enhetsregisteret en 
gang i døgnet. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

For alle søknader om produksjonstilskudd, kjøres følgende kontroll: 
- Er foretaket registrert som aktivt i Landbruksregisteret? 

 
Systemet vil gi stoppmelding for både søker og saksbehandler dersom foretaket ikke lenger er 
registrert som aktivt i Landbruksregisteret. At foretaket er registrert som inaktivt, betyr at foretaket er 
slettet fra Enhetsregisteret.  
 
Om foretaket er aktivt eller ikke, sees i skjermbildet «Foretak» i Landbruksregisteret 
 

mailto:support@landbruksdirektoratet.no


 
 
 
I tillegg til at kontrollen kjøres når søknaden er i kontrollmodus, kjøres den også ved utbetaling. 
Dersom foretakets aktiv-status er «Nei», vil søknaden feile ved utbetaling og få statusen «Feilet 
under utbetaling». 
 

Hvordan skal saksbehandler håndtere feil i kontrollgrunnlaget (Landbruksregisteret)? 

Informasjonen om foretaket er aktivt eller ikke hentes fra Enhetsregisteret. Aktiv-statusen i 
Landbruksregisteret endres når opplysningene om foretaket i Enhetsregisteret endres.  
 
Dersom foretaket er registrert og aktivt i Enhetsregisteret uten at Landbruksregisteret er oppdatert, 
må saksbehandler sende en e-post til support@landbruksdirektoratet.no og be om at 
Landbruksregisteret oppdateres med opplysningene fra Enhetsregisteret. 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

11.01.2018 27.04.2020 

 

 

Det er avvik mellom søkers verdier og saksbehandlers verdier, og saksbehandler har ikke lagt 

inn en begrunnelse 
Navn på kontroll: 

Søkers opplysninger og godkjente opplysninger er forskjellige. Saksbehandler har ikke lagt inn 
begrunnelse for avviket. Dersom du har justert et avvik må du gå inn i avvikskommentaren og 
sjekke at den fortsatt er korrekt, og lagre på nytt. Hvis det er avvik mellom søkers- og 
saksbehandlers opplysninger til både del 1 og del 2, må saksbehandler skrive avvik til del 1 før del 
2.  

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

For pkoder: 
saksbehandler.avvikskommentar.manglerKommentarPkode 
For disponerte landbrukseiendommer: 
saksbehandler.avvikskommentar.manglerKommentarDisponerteArealer 
For avløser: 
soeknad.avvik.avloeser.mangler.kommentar 
For egenerklæring: 
soeknad.egenerklaering.avvik.driftfellesskap.kommentar.mangler 
soeknad.egenerklaering.avvik.gjoedslingsplan.kommentar.mangler 
soeknad.egenerklaering.avvik.sproytejournal.kommentar.mangler 

 

Brukerhistorie i Jira:  

PT-214, PT-385, PT-438, PT1983  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon 
dukker kontrollen opp? 

Alle pkoder, felt med landbrukseiendommer, avløserutgifter, 
egenerklæringer 

Areal – eiendommer 
Areal – vekster 
Antall dyr 
Dyr på beite 
Bevaringsverdige 
husdyrraser 
Solgt grovfôr 
Frukt, bær, grønt og potet 

mailto:support@landbruksdirektoratet.no


Avløsning ved ferie og 
fritid 
Egenerklæringer 
 

Type kontroll for søker: Type kontroll for 
saksbehandler: 

Ikke aktuelt Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for 
saksbehandler? 

Del 1: Ja Nei 

Del 2: Ja 

Intern eller ekstern kontroll? Hvis ekstern, mot 
hvilket register kjøres 
kontrollen: 

Intern  

Dispkoder/merkekoder som påvirker kontrollen:  

Ingen  

Formål med kontrollen:  

Alle tilfeller hvor saksbehandler godkjenner noe annet enn det søker har oppgitt i søknaden skal 
begrunnes, og denne begrunnelsen skal framgå av vedtaksbrevet. Dersom saksbehandler gjør en 
endring i godkjent verdi hvor det allerede er avvik, og nytt avvik oppstår, skal saksbehandler 
vurdere om begrunnelsen fortsatt er gjeldende. 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

15. I alle tilfeller hvor det er avvik mellom hva søker har oppgitt og saksbehandler har godkjent (gjelder 
både koder, landbrukseiendommer, avløserutgifter, og egenerklæringer) skal saksbehandler legge 
inn en begrunnelse for dette i eStil PT. Dersom en slik begrunnelse ikke er registrert, kommer en 
stoppmelding. Søknaden kan ikke ferdig behandles før begrunnelse for avviket er registrert.  
For avvik i landbrukseiendommer vil det stå hvilke(n) eiendom(mer) avviket gjelder. 

16.  
Stoppmeldingen dukker også opp hvis saksbehandler gjør en endring i godkjent verdi hvor det 
allerede er avvik, og nytt avvik oppstår. Saksbehandler må da gå inn gjeldende avvikskommentar 
og sjekke om begrunnelsen fortsatt passer med avviket. Dersom avviket er et avvik i koder eller i 
eiendommer må saksbehandler trykke på lagre-knappen for at stoppmeldingen skal forsvinne. 
Dersom avviket gjelder avløseropplysninger, må saksbehandler gjøre en endring i teksten i  
avvikskommentarboksen i avløser-seksjonen for at stoppmeldingen skal forsvinne. 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist 
revidert: 

23.04.2019 10.08.2021 

 

Saksbehandler har registrert dato for kontroll, men har ikke lagt inn kontrollerte verdier 
Navn på kontroll: 

Du har registrert dato for kontroll, men har ikke lagt inn kontrollerte verdier eller huket av noen av feltene i 
seksjon Egenerklæringer er kontrollert. Du må registrere kontrollerte verdier. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

saksbehandler.soeknad.varsel.stedlig.kontroll.mangler.verdier  

Brukerhistorie i Jira:  

FRV-7032  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen 
opp? 

Alle pkoder, egenerklæringsspørsmål og avløser Behandling 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

 Varselmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  



Formål med kontrollen:  

Når en søknad plukkes ut til risikobasert kontroll, må saksbehandler registrere dato for kontrollen i 
saksbehandlerksjema. Saksbehandler skal i tillegg registrere kontrollerte verdier. Hvis søkers opplysninger i p-
koder har blitt kontrollert, skal kontrollerte verdier skrives inn i kolonnen for risikobasert kontroll i 
saksbehandlerskjema. Hvis søkers svar på egenerklæringsspørsmål har blitt kontrollert, skal det hukes av for 
at de har blitt kontrollert ved risikobasert kontroll. Hvis søkers registrerte avløserutgifter har blitt kontrollert, så 
skal kontrollerte avløserutgifter skrives inn i kolonnen for risikobasert kontroll.  
 
Formålet med kontrollen er å minne saksbehandler på å registrere kontrollert verdier. 
 
Rapport over kontrollerte foretak viser foretakene som er plukket ut til kontroll. Gitt at kontrollerte verdier er lagt 
inn i saksbehandlerskjema, så vises de kontrollerte verdiene i rapport over kontrollerte foretak. Denne 
varselmeldingen vil sørge for at kontrollerte verdier alltid vises i rapport over kontrollerte foretak.  
 

Beskrivelse av kontrollen: 

 
Kontrollen slår ut som varselmelding i saksbehandlerskjema hvis saksbehandler har skrevet inn dato for 
risikobasert kontroll, men ikke har registrert kontrollerte verdier. Kontrollerte verdier må registreres for at 
varselmeldingen skal forsvinne.  
 
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

18.11.2022 18.11.2022 

 

Saksbehandler må vurdere alle varselmeldingene for å foreløpig godkjenne en søknad 
Navn på kontroll: 

Noen varselmeldinger har ikke blitt vurdert. For å foreløpig godkjenne søknaden, må det skrives inn 
vurdering i det interne kommentarfeltet eller i begrunnelse for vedtak. 

Tekstnøkkel: Kontrollid: 

kontroll.saksbehandling.varselmelding.ikkeVurdert  

Brukerhistorie i Jira:  

FRV- 5135  

Gjelder disse p-koder/datafelt: I hvilken seksjon dukker kontrollen opp? 

 Behandling 

Type kontroll for søker: Type kontroll for saksbehandler: 

 Stoppmelding 

Hvilken søknadsdel kjøres kontrollen? Mulig å overstyre for saksbehandler? 

Del 1: Ja 
Del 2: Ja 

Nei 

Intern eller ekstern kontroll?  

Intern  

Formål med kontrollen:  

Saksbehandler skal vurdere alle varselmeldinger i saksbehandlingen. 
 
 

Beskrivelse av kontrollen: 

Kontrollen kjøres når saksbehandler klikker på «foreløpig godkjenn» i seksjon Behandling. Kontrollen 
slår ut hvis det er én eller flere varselmeldinger i saksbehandlerskjemaet og det hverken er registrert 
tekst i det interne kommentarfeltet eller i begrunnelse for vedtak. Kontrollen slår ut som en 
stoppmelding. I stoppmeldingen blir saksbehandler bedt om å skrive inn sin vurdering av 
varselmeldingen(e) i det interne kommentarfeltet eller i begrunnelse for vedtak. Stoppmeldingen 
forsvinner når saksbehandler har skrevet inn sin vurdering i ett av kommentarfeltene, og det blir mulig å 
foreløpige godkjenne søknaden.  
 

Kontrollbeskrivelse registrert: Kontrollbeskrivelse sist revidert: 

22.02.2021 22.02.2021 

 



 

Terskelverdier for kontroller og rapporter om vanlig jordbruksproduksjon 

 
I eStil PT finnes det kontroller og rapporter som gir saksbehandler informasjon om hvilke foretak det 

kan være aktuelt å vurdere om oppfyller grunnvilkåret om vanlig jordbruksproduksjon, basert på 

informasjon om foretakets produksjon. Under følger en oversikt over hvilke terskelverdier som er 

brukt for de ulike kontrollene. 

Les mer om vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon i gjeldende kommentarrundskriv. 
 

 

Vanlig jordbruksproduksjon i melkeproduksjonen 
Det finnes maskinelle kontroller som slår ut dersom foretaket er registrert med lavere avdrått per 

ku/geit enn terskelverdiene som framgår under. 
 

Søknadsomgang Avdråtten per melkeku er lav Avdråtten per melkegeit er lav 

2017 < 3 800 liter < 370 liter 

2018 < 3 800 liter < 370 liter 

2019 < 3 900 liter < 340 liter 

2020 < 4 060 liter < 347 liter 

2021 < 4 100 liter < 354 liter 

2022 < 4100 liter < 341 

 

Terskelverdien tilsvarer en gjennomsnittlig melkeleveranse som er mindre enn halvparten av 

gjennomsnittlig årsavdrått for melkekyr/melkegeiter. Informasjon om gjennomsnittlig avdrått per 

årsku/årsgeit hentes fra Tines «Statistikksamling fra Ku- og Geitekontrollen» 

 

 

Vanlig jordbruksproduksjon i saueproduksjonen 
Fram til og med 2019 ble det kjørt maskinelle kontroller som slo ut dersom foretaket var registrert 

med lavere lammeslakt per søye eller lavere gjennomsnittlig slaktevekt enn terskelverdiene. Fra og 

med søknadsomgangen 2020 ble informasjonen om foretakets produksjon i stedet inkludert i 

rapporten «Rapport om vanlig jordbruksproduksjon på sau». Her brukes terskelverdiene for å 

markere hvilke foretak som har hatt lave slaktetall eller lav gjennomsnittlig slaktevekt kolonne F – 

«Få eller ingen lam per søye» og kolonne G – «Lav slaktevekt». Les mer om rapporten i «Beskrivelse 

av rapport om vanlig jordbruksproduksjon». 
 

Søknadsomgang Antall lammeslakt per søye er lavt Gjennomsnittlig slaktevekt på lam er lav 

2017 < 0,91 lam/søye < 13,7 kg 

2018 < 0,91 lam/søye < 13,7 kg 

2019 < 0,63 lam/søye < 12,8 kg 

2020 < 0,63 lam/søye < 12,98 kg 

2021 < 0,62 lam/søye < 13,08 kg 

2022 < 0,59 lam/søye < 13,04 kg 

 

 

 



Mer om terskelverdien for antall lammeslakt per søye 
Terskelverdien for lam per søye tilsvarer en reproduksjonsgrad som er mindre enn 50 prosent av 
landsgjennomsnittet, etter at det er korrigert for 25 prosent påsettlam.1 Tall på gjennomsnittlig antall 
lam per søye er hentet fra årsmeldingen om Sauekontrollen (lam om høsten). Terskelverdien tar ikke 
hensyn til hvilken sauerase foretaket har. Det betyr at saksbehandler selv må sjekke om foretakets 
reproduksjonsgrad faktisk ligger under 50 % av landsgjennomsnittet for de(n) rasen(e) foretaket har 
dersom det blir aktuelt. 

Kontrollen teller antall lammeslakt i perioden 16. april i søknadsåret og 15. april året etter (eller dags 
dato hvis rapporten tas ut før 15. april året etter). Det vil si at dersom rapporten tas ut for 
søknadsomgangen 2020 den 10. januar 2021, vil kontrollen sjekke antall lammeslakt i 
Leveransedatabasen fra 16. april 2020 fram til 10. januar 2021. Kontrollperioden er valgt fordi 
lammene til søyene som foretakene søker om tilskudd for i mars vil klassifiseres som lam hvis de 
slaktes innen 15. april året etter. Etter dette vil de klassifiseres som «ung sau».  

Beregning av terskelverdi: 

Steg 1: Utgangspunktet for terskelverdien er gjennomsnittlig antall lam (om høsten med kopplam) 
per søye, hentet fra årsmeldingen om Sauekontrollen. 

Steg 2: Deretter korrigeres det for at opptil 25 prosent av lammene er påsettlam. I og med at 
kontrollen vurderer antall lammeslakt per søye, må man ta høyde for at ikke alle lammene vil bli 
slakta. Ved å gange antall lam per søye med 0,75 får man antall lam som ikke er påsettlam, og som vi 
dermed antar at har blitt slakta. 

Steg 3: Det er satt en veiledende reproduksjonsgrad på 50 prosent av landsgjennomsnittet. Tallet fra 
steg 2 ganges derfor med 0,50 for å finne terskelverdien. 

 
 
 

Mer om terskelverdien for gjennomsnittlig slaktevekt på lam 
Terskelverdien for gjennomsnittlig slaktevekt på lam tilsvarer en slaktevekt som er lavere enn 70 

prosent av gjennomsnittlig slaktevekt på landsbasis (for lam av alle EUROP-kvaliteter). Terskelverdien 

tar ikke hensyn til hvilken sauerase foretaket har. Det betyr at saksbehandler selv må sjekke om 

foretakets slaktevekt faktisk ligger under 70 % av landsgjennomsnittet for de(n) rasen(e) foretaket 

har dersom det blir aktuelt. 

 

eStil-PT henter slakteinformasjon for perioden fra og med 16. april i søknadsåret og fram til 15. april 

året etter (eller dags dato i de tilfellene der rapporten tas ut tidligere enn 15. april året etter). 

 

Beregning av terskelverdi: 

 

Steg 1: Antall lam og summert vekt for de slakta lammene hentes fra Leveransedatabasen. 

Opplysningene inneholder lam av alle EUROP-kvaliteter (inkludert leieslakt), og det er opplysninger 

 
1 Fra og med 2019 brukes reproduksjonsgrad på mindre enn 50 prosent av landsgjennomsnittet som terskelverdi. 

Før 2019 ble terskelverdien beregnet med utgangspunkt i at reproduksjonsgraden skulle være mindre enn 70 

prosent av landsgjennomsnittet. 



fra forrige kalenderår som benyttes. Gjennomsnittlig slaktevekt beregnes ved å dele summert vekt på 

antall lam. 

 

Steg 2: I fastsettelsesbrevet av 19.12.2014, framgår det at dersom slaktevekten på lammene er 

mindre enn 70 prosent av gjennomsnittet for den aktuelle rasen, er dette en indikasjon på at 

produksjonen ikke kan sies å være «vanlig jordbruksproduksjon». 

Gjennomsnittlig slaktevekt fra steg 1 ganges derfor med 0,7 for å finne terskelverdien som skal 

indikere at gjennomsnittlig slaktevekt er lav. 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv/regelverk

