
 

 

 

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten ble i årets jordbruksoppgjør enige om 

å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstrautbetaling av 

produksjonstilskudd. Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skal beregnes med utgangspunkt i 

den ordinære søknaden om produksjonstilskudd og utbetales i september.  

 

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en egen forskrift om ekstrautbetaling av 

produksjonstilskudd i 2022. Her fremgår vilkårene for å motta ekstrautbetaling. 

 

Dette rundskrivet omhandler ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd for 2022, og gir 

informasjon om: 

• Kommentarer til forskriften og reglene i jordbruksavtalen (kapittel 1) 

• Saksbehandlingsrutiner for ekstrautbetalingen, herunder viktige datoer og frister (kapittel 2) 
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1. Kommentarer til forskriften og reglene i jordbruksavtalen 

 Virkeområde 

§ 1. Virkeområde 

Forskriften regulerer ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i tråd med jordbruksoppgjøret i 

2022, jf. Prop. 120 S (2021–2022) . 

Tilskuddene beregnes med grunnlag i bestemmelser om satser, definisjoner m.m. fastsatt i 

kapittel 7.10 i jordbruksavtalen 2022–2023. 

 Tilskudd tildeles i tråd med forhandlingene om ekstratilskudd i jordbruksoppgjøret 2022 

Ekstrautbetalingen av tilskudd skjer i tråd med jordbruksoppgjøret i 2022, jf. Prop. 120 S (2021–2022). I 

årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet 

gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd.  

 Utmålingsregler i jordbruksavtalen 

Tilskuddene beregnes med grunnlag i bestemmelser om satser, definisjoner m.m. fastsatt i kapittel 7.10 i 

jordbruksavtalen 2022–2023.  

Det gjennomføres en ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september basert på søknadsrundene oktober 

2021 og mars 2022. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.  

Det trekkes ikke bunnfradrag i ekstrautbetalingen. 
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 Tilskudd for husdyrhold 

Det kan gis tilskudd for dyreslagene som følger av tabell 7.19 i jordbruksavtalen. De endelige satsene 

fremgår av jordbruksavtalen og er gjengitt her: 

Dyreslag mv.  Sats, kr per 

dyr/bifolk/egg 

Melkekyr 1 430 

Ammekyr 800 

Andre storfe 179 

Melkegeit og melkesau 450 

Sau og ammegeit 200 

Avlsgris 75 

Slaktegris 7 

Verpehøner for konsumeggproduksjon og avlsdyr av 

ender, kalkuner og gjess 
7 

Rugeegg 0,50 

Gås, kalkun,  and1) 3 

Kylling og kalkun solgt som livdyr1) 3 

Slaktekylling1) 0,85 

Bifolk 10 

Hjort over 1 år 200 

1) Se definisjoner i kap 9.1 i jordbruksavtalen  

Med mindre noe annet fremgår av tabell 7.19, gjelder definisjonene av dyreslag i jordbruksavtalens kapittel 

7.2.2. For produksjonene i tabell 7.19 avgrenses utbetalingsgrunnlaget til maksimalt antall dyr/egg, jf. 

jordbruksavtalens kapittel 7.2.1. For ekstrautbetaling av tilskudd for husdyr er det ikke noe maksimalbeløp 

per foretak. 

 Tilskudd for arealer 

Det kan gis tilskudd for arealer som følger av tabell 7.17 i jordbruksavtalen. De endelige satsene fremgår av 

jordbruksavtalen og er gjengitt her: 

Vekstgruppe1) Sats, kr/daa2) 

Grovfôr 87 

Korn 30 

Potet 75 

Grønnsaker 75 

Frukt 75 

Bær 75 

1) Se definisjoner av vekstgrupper i kapittel 7.7.1 i jordbruksavtalen. 

2) Vekstgrupper på areal som i sum er mindre enn ett daa er ikke tilskuddsberettigede. 

 

  



Landbruksdirektoratet 

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i 2022 5 

 Tilskudd for veksthusgrønnsaker og salat på friland 

Det kan gis tilskudd for veksthusgrønnsaker og salat på friland i tråd med tabell 7.18 i jordbruksavtalen. De endelige 

satsene fremgår av jordbruksavtalen og er gjengitt her: 

 

 Sats, kr/kg1) 

Tomat 0,50 

Slangeagurk 0,50 

Salat 0,15 

1) For salat utmåles tilskuddet per stk. 

 

 Grunnvilkår 

§ 2. Grunnvilkår 

 

Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som oppfyller vilkårene for å motta produksjons- og 

avløsertilskudd etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjons- og avløsertilskudd i 

jordbruket. Tilskudd kan gis til foretak som har fått innvilget, eller får innvilget produksjons- og 

avløsertilskudd for de to søknadsårene 2021 og 2022. 

 

Tilskuddet utmåles på grunnlag av godkjente verdier i vedtak om produksjons- og avløsertilskudd. Derfor er 

det et grunnvilkår for å motta tilskuddet at foretaket oppfyller vilkårene etter forskrift 19. desember 2014 nr. 

1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.  

 

For tilskudd etter denne ordningen, som utmåles med grunnlag i søknadsåret 2021, har foretakets 

opplysninger blitt godkjent i forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd. For tilskudd etter 

denne ordningen, som utmåles med grunnlag i søknadsåret 2022 del 1, har ikke opplysningene blitt godkjent 

i forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd. Tilskudd med grunnlag i foretakets 

opplysninger fra 2022 del 1, vil derfor korrigeres i forbindelse med utbetaling i tråd med vedtak om 

produksjons- og avløsertilskudd for 2022.  

 

For tilskudd etter denne ordningen, som utmåles med grunnlag i både søknadsåret 2021 og 2022, vil 

tilskuddet kreves tilbake dersom det i ettertid blir fattet vedtak om at foretakene ikke oppfylte vilkårene for 

produksjons- og avløsertilskudd for det aktuelle søknadsåret.  

 Tilskudd på grunnlag av godkjent produksjons- og avløsertilskudd for 2021 

 

§ 3 Tilskudd på grunnlag av godkjent produksjons- og avløsertilskudd for 2021 

Det kan gis tilskudd for 

a. slaktegris, rugeegg, slaktet gås, slaktet kalkun, slaktet and, kylling solgt som livdyr, kalkun 

solgt som livdyr, slaktekylling og bifolk etter satser i tabell 7.19 i jordbruksavtalen 2022 - 2023, 

b. arealer med de vekstgrupper og de satser som fremgår av tabell 7.18 i jordbruksavtalen 

2022–2023, og 
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c. veksthusgrønnsaker og salat på friland etter satser i tabell 7.17 i jordbruksavtalen 2022–

2023. 

Tilskudd etter første ledd kan gis til foretak som fikk godkjent søknad om produksjons- og 

avløsertilskudd for 2021. Tilskuddet baseres på godkjente verdier i vedtaket. 

 Tilskudd for godkjente opplysninger fra 2021 

Forskriftens § 3 gjelder tilskudd til foretak som fikk godkjent vedtak om produksjons- og avløsetilskudd for 

søknadsåret 2021. Foretaket får tilskudd basert på de godkjente verdiene i vedtaket til de dyreslag, 

vekstgrupper og veksthusgrønnsaker og salat på friland som nevnes i § 3 første ledd bokstav a, b og c.  

I § 3 andre ledd sier ordlyden at det avgjørende for å motta tilskudd etter § 3 ikke er at foretaket mottok, men 

at det fikk godkjent verdiene i vedtaket fra søknadsåret 2021. Det er derfor uten betydning for tilskuddet etter 

§ 3, om foretaket som følge av bunnfradraget, avkorting, motregning etc, ikke mottok produksjonstilskuddet 

i 2021. 

 

 Tilskudd på grunnlag av opplysninger registrert i del 1 av søknad om produksjons- og 
avløsetilskudd 2022 

§ 4 Tilskudd på grunnlag av opplysninger registrert i del 1 av søknad om produksjons- og 

avløsertilskudd 2022 

Det kan gis tilskudd for melkekyr, ammekyr, andre storfe, melkegeit, melkesau, sau, ammegeit, 

avlsgris, verpehøner for konsumeggproduksjon og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess, hjort over 1 

år etter satser i tabell 7.19 i jordbruksavtalen 2022–2023. 

For at et foretak skal kunne motta tilskudd etter første ledd, må dyrene være registrert i del 1 av 

søknad om produksjons- og avløsertilskudd med søknadsfrist 15. mars 2022, og godkjennes i 

forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022 

 

 Tilskudd for opplysninger fra 2022 del 1  

Forskriftens § 4 gjelder tilskudd til foretak som har registrert opplysninger i del 1 av søknad om produksjons- 

og avløsertilskudd for søknadsåret 2022. Foretak får tilskudd basert på de opplysningene de selv har ført opp 

i søknaden ved 2022 del 1.  

Etter § 4 andre er det to vilkår for å få tilskudd etter bestemmelsen. Dyrene må for det første være registrert i 

del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022. For det andre må dyrene 

godkjennes i forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022.  

Dersom det i forbindelse med behandlingen av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2022, 

godkjennes en annen verdi enn det foretaket har oppgitt ved del 1, vil tilskuddet etter denne ordningen 

korrigeres tilsvarende. Se  kommentar til § 6 for omtale av dette.  
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 Tilskudd til nye foretak m.m.  

§ 5 Tilskudd til foretak som ikke mottar tilskudd etter § 3 

Til foretak som ikke mottok tilskudd etter § 3 første ledd, kan det gis tilskudd med grunnlag i 

foretakets godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 

som gjelder søknad for søknadsåret 2022, for  

a. slaktegris, rugeegg, slaktet gås, slaktet kalkun, slaktet and, kylling solgt som livdyr, kalkun 

solgt som livdyr, slaktekylling og bifolk etter satser i tabell 7.19 i jordbruksavtalen 2022–2023, 

b. arealer med de vekstgrupper og de satser som fremgår av tabell 7.18 i jordbruksavtalen 

2022–2023, og 

c. veksthusgrønnsaker og salat på friland etter satser i tabell 7.17 i jordbruksavtalen 2022–

2023. 

 

 Tilskudd til foretak som ikke mottar tilskudd etter § 3 

Forskriftens § 5 gjelder tilskudd til foretak som av ulike grunner ikke fikk godkjent vedtak om produksjons- 

og avløsertilskudd for søknadsåret 2021, og dermed ikke mottar tilskudd etter denne ordningens § 3. Disse 

foretakene kan motta tilskudd med grunnlag i foretakets godkjente opplysninger i vedtak om produksjons- og 

avløsertilskudd for søknadsåret 2022.  

 

For å være berettiget tilskudd etter § 5 er det vilkår at foretaket ikke mottar noe tilskudd etter § 3. Det 

innebærer at dersom et foretak basert på tall for 2021 får tilskudd til f. eks slaktegris etter § 3 første ledd 

bokstav a, kan det ikke få tilskudd basert på tall for 2022 for arealer etter § 5 bokstav b.  

 

 Korrigering av tilskudd 

§ 6 Korrigering av tilskudd etter denne forskriften  

Foretakets tilskudd som utbetales med grunnlag i søkers registrerte opplysninger i søknad om 

produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022, skal korrigeres mot godkjente opplysninger 

i forbindelse med vedtak om utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022.  

Dersom et foretak mottar tilskudd etter denne forskriften med grunnlag i vedtak om produksjons- 

og avløsertilskudd for søknadsårene 2021 eller 2022, og dette vedtaket endres, skal tilskuddet 

etter denne forskriften korrigeres tilsvarende. 

 Korrigering av tilskudd  

Etter ordlyden i § 6 første ledd, vil tilskudd etter denne ordningen for opplysninger oppgitt i søknad om 

produksjons- og avløsertilskudd i 2022, kunne bli korrigert i forbindelse med utbetaling av produksjons- og 

avløsertilskudd for søknadsåret 2022. Denne korrigeringen vil skje dersom det under behandlingen av 

søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2022, godkjennes en annen verdi enn den som er oppgitt av 

foretaket. Det innebærer at foretaket kan motta en høyere eller lavere utbetaling av tilskudd etter denne 

ordningen som følge av korrigeringen.  
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Tilskuddet etter denne ordningen baserer seg på godkjente verdier i vedtak om produksjons- og 

avløsertilskudd for 2021 og 2022. I § 6 andre ledd fastslås at dersom det gjøres endringer i foretakenes 

vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021 eller 2022, vil tilskuddet etter denne ordningen 

korrigeres tilsvarende. Endringen av vedtaket kan være resultat av for eksempel kontroll eller 

klagesaksbehandling.  

 Administrasjon og klage 

§ 4. Administrasjon, dispensasjon og klage 

 

Landbruksdirektoratet administrerer tilskuddet etter denne forskriften. Vedtak om tilskudd fattes 

av kommunen. 

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til statsforvalteren. Vedtak fattet av statsforvalteren 

som førsteinstans kan påklages til Landbruksdirektoratet.  

Dersom tilskuddet er beregnet ut fra søkers registrerte opplysninger i søknad om produksjons- 

og avløsertilskudd for søknadsåret 2022, forlenges fristen for å klage på vedtak om tilskudd etter 

denne forskriften, til tre uker etter mottatt vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 

søknadsåret 2022. 

 Vedtak 

Det er kommunen som fatter vedtak om tilskudd etter denne forskriften. Se kapittel 2 for veiledning og 

rutiner ved saksbehandling og vedtak. 

  

Kommunens vedtak om tilskudd etter denne forskriften kan påklages til Statsforvalteren. Statsforvalterens 

vedtak om tilskudd og dispensasjon kan påklages til Landbruksdirektoratet.  

 

Det gjelder en utvidet klagefrist for tilskudd etter denne ordningen, som er beregnet ut fra søkers registrerte 

opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022. Fristen forlenges til tre uker 

etter mottatt vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2022.  

 

 Opplysningsplikt og kontroll 

§ 5. Opplysningsplikt og kontroll 

Mottakere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, statsforvalteren og 

Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddet. 

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er 

riktige. Tilskuddsmottaker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som 

vedkommer tilskuddet. Opplysninger kan også kontrolleres ved telling og måling på de 

eiendommer som foretaket benytter i driften. 

 

Bestemmelsen pålegger mottakere av tilskuddet en generell plikt til å oppgi opplysninger som kommunen, 

statsforvalteren og Landbruksdirektoratet etterspør i forbindelse med forvaltningen av tilskuddet. 

Opplysningsplikten er begrenset til de opplysninger som forvaltningen «finner nødvendig» for å kunne 
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forvalte ordningen. I dette ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset og at bare relevante 

opplysninger kan kreves.  

Bestemmelsens andre ledd fastsetter at kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet har rett og plikt 

til å kontrollere opplysningene som utgjør grunnlaget for utbetalingen. Bestemmelsen er særlig sentral for å 

sikre forvaltningens adgang til å gjøre risikobasert kontroll gjennom dokumentkontroll og stedlig kontroll. 

Bestemmelsen om opplysningsplikt og kontroll er i all hovedsak sammenfallende med forskrift 19.12.2014 

nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 10. Kontroll av ordinært 

produksjonstilskudd og tilskudd etter denne ordningen kan gjøres samlet. Informasjon innhentet ved kontroll 

av søknad om ordinært produksjonstilskudd kan også brukes for å kontrollere at utbetalingen av tilskuddet 

etter denne ordningen er korrekt. 

 

 Tilbakebetaling og renter mv. 

§ 6. Tilbakebetaling og renter mv. 

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre 

grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves 

tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i produksjonstilskudd som tilfaller foretaket.  

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når faktura ikke betales ved forfall. Størrelsen på 

renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling m.m. 

 Tilbakebetaling 

Første ledd fastslår at tilskudd som er utbetalt i strid med vilkårene i forskriften kan kreves tilbake. Dette 

gjelder også der foretaket ikke oppfyller vilkår presisert i jordbruksavtalen. Feilutbetaling som skyldes andre 

grunner, for eksempel feil utregning hos forvaltningen, kan også kreves tilbakebetalt. Det er den delen av 

tilskuddsutbetalingen som foretaket ikke er berettiget som skal kreves tilbake. Det kan omfatte hele eller 

deler av det utbetalte tilskuddet. 

 

Bestemmelsen sier at feilutbetalt ekstratilskudd kan motregnes i produksjonstilskudd som tilfaller foretaket. 

Hovedregelen er at feilutbetalt tilskudd skal kreves tilbake. 

Forvaltningen må ta stilling til om det foreligger adgang til å endre eller omgjøre utbetalingsvedtaket etter 

forvaltningslovens §§ 34 eller 35. Før vedtaket gjøres om, må det sendes varsel om omgjøring. 

 Renter 

Andre ledd fastsetter at det kan kreves renter for krav som ikke innfris ved forfall. Dette gjelder for alle krav 

om tilbakebetaling. Det er ikke nødvendig å ta stilling til om det skal ilegges renter i vedtak om 

tilbakebetaling.  
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  Ikke alle vilkårene etter forskrift om produksjons- og avløsertilskudd gjelder for 
ekstrautbetalingen av tilskudd 

Det er ingen regler om avkorting av tilskuddet etter denne ordningen. Det kan verken avkortes i hele eller 

deler av tilskuddet. Det er kun feilutbetalt beløp som kan kreves tilbake. 

 

Det er ikke hjemmel til å ilegge renter fra utbetalingstidspunktet. 

 

 

 

2.  Saksbehandlingsrutiner for ekstrautbetalingen 

 Overordnede føringer for forvaltningen av tilskuddet 

Grunnlaget for ekstrautbetalingen skal være de ordinære søknadene om produksjonstilskudd. 

Ekstrautbetalingen av husdyrtilskudd skal beregnes med utgangspunkt i søkers opplysninger i del 1 av 

søknaden for 2022, og ekstrautbetalingen av arealtilskudd, distriktstilskudd og husdyrtilskudd for slaktedyr 

og livdyr skal baseres på saksbehandlers godkjente opplysninger i søknaden for 2021. Ekstrautbetalingen 

utbetales i september.  

 

Godkjenningen av søknadsopplysningene for 2022 vil skje etter at ekstrautbetalingen er utbetalt. Hvis 

saksbehandlers godkjente verdier i del 1 av søknaden er forskjellig fra søkers, vil ekstrautbetalingen 

korrigeres. Korrigeringen av ekstrautbetalingen vil skje under hovedutbetaling av ordinær søknad om 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og kan enten føre til en merutbetaling eller en tilbakebetaling. 

 

 Teknisk løsning i eStil PT 

Ekstrautbetalingen beregnes, godkjennes og utbetales i eStil PT. Landbruksdirektoratet oppretter to 

ekstraomganger i eStil PT. Den ene ekstraomgangen tar utgangspunkt i søknad om produksjons- og 

avløsertilskudd fra 2021 og genererer ekstra areal- og distriktstilskudd og ekstra husdyrtilskudd til slaktedyr 

og livdyr. Den andre ekstraomgangen tar utgangspunkt i del 1 av søknaden for 2022 og gir ekstrautbetaling 

av husdyrtilskudd. Når omgangene er opprettet vil foretakene som oppfyller vilkårene for å motta 

ekstrautbetaling automatisk plukkes ut.  

 

På siden «Vedtak- endelig godkjenning» i eStil PT er det utviklet en egen arkfane for ekstrautbetaling. 

Arkfanen viser alle saker som er plukket ut til å motta ekstrautbetaling. I tillegg kan saksbehandler se 

beregnet ekstrautbetaling, administrere beregningsgrunnlaget og forhåndsvise vedtaksbrevet som foretaket 

vil motta etter utbetaling. Forhåndvisningen av vedtaksbrevet er kun på bokmål. 

 

Det er utviklet en ny rapport som viser alle foretakene som er plukket ut til ekstrautbetaling. Rapporten 

sammenstiller alle søknadsopplysningene i eStil PT som ligger til grunn for beregningen av ekstrautbetaling. 

Etter ekstrautbetaling vises utbetalt tilskudd i rapporten. Rapporten kan brukes til oppfølging og overvåkning 

av ekstrautbetalingen, og til kontroll. 

 

Landbruksdirektoratet utbetaler ekstratilskuddet.  
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 Vedtak-endelig godkjenning av saker til ekstrautbetaling 

Ekstrautbetalingssakene som plukkes ut skal ikke saksbehandles på samme måte som ordinære søknader i 

eStil PT. Kommunene skal fatte vedtak og sette ekstrautbetalingssakene til endelig godkjent. For å fatte 

vedtak og endelig godkjenne søknader til ekstrautbetalinger må man ha budsjettdisponeringsmyndighet. 

Kravene til den som endelig godkjenner søknader er omtalt i kapittel 7 i rundskriv 2022-11. 

 

I eStil PT er det utviklet en ekstra arkfane på siden man fatter ordinære vedtak. I arkfanen 

«Tilleggsutbetalinger» fatter saksbehandlerne vedtak om ekstrautbetaling. 

 

Før sakene settes til endelig godkjent må saksbehandler vurdere: 

 

• Beregningen av ekstrautbetaling av husdyrtilskudd baseres på søkers opplysninger i søknad om 

produksjons- og avløsertilskudd for del 1 2022. 

o Kommunen må vurdere om det er noen åpenbare feilføringer i søknaden, for eksempel at 

omsøkt verdi er 1010101010. Åpenbare feilføringer kan for eksempel oppdages hvis beløp 

til utbetaling er veldig høyt. Hvis det er åpenbare feilføringer i søknaden, må saksbehandler 

overstyre beregningsgrunnlaget, slik at saksebehandlers godkjente opplysninger legges til 

grunn i stedet for søkers. 

o Hvis kommunen allerede nå vet at det vil godkjennes et mindre antall enn omsøkt, må 

saksbehandler oversyre beregningsgrunnlaget slik at saksbehandlers godkjente opplysninger 

legges til grunn i stedet for søkers. 

 

• Beregningen av ekstrautbetaling av areal- og distriktstilskudd baseres på saksbehandlers godkjente 

opplysninger i søknad om produksjons- og avløsertilskudd i 2021. 

o Kommunen må vurdere om foretaket oppfyller vilkåret for å motta ekstrautbetaling. Hvis det 

har blitt fattet vedtak om omgjøring, er det viktig at nye, riktige opplysninger er lagt inn i 

den ordinær søknaden av saksbehandler.  

 

For å overstyre opplysningene som er lagt til grunn for ekstrautbetalingen klikker saksbehandler på 

«administrer». I vinduet som dukker opp kan saksbehandler velge om saksbehandlers godkjente verdier eller 

søkers omsøkte verdier skal legges til grunn for beregningen av ekstratilskudd. Hvis saksbehandlers 

godkjente verdier skal ligge til grunn, forutsetter det at den ordinære søknaden om produksjon- og 

avløsertilskudd har blitt behandlet av saksbehandler. Hvis saksbehandler overstyrer beregningsgrunnlaget for 

ekstrautbetalingen må saksbehandler skrive inn begrunnelse (som fremkommer i vedtaksbrevet). 

Saksbehandler trenger ikke budsjettdisponeringsmyndighet for å overstyre søkers opplysninger. 

 

Hvis en sak er plukket ut til ekstrautbetaling, men ikke oppfyller vilkåret for å motta ekstrautbetalingen, skal 

kommunen fjerne foretaket fra oversikten over saker som er klare til å endelig godkjennes. For å fjerne en 

sak fra oversikten, huker man av for saken og klikker på «fjern søknad(er)». Når en sak er fjernet fra 

oversikten, havner saken under nedtrekksmenyen «fjernede søknader». Det er mulig å angre på fjerningen. 

Da dukker saken opp under arkfanen «søknader til endelig godkjenning» igjen. For å fjerne foretak fra listen 

over saker som kan endelig godkjennes, og angre på fjerningen trenger man budsjettdisponeringsmyndighet. 

 

Løsningen for å endelig godkjenne, avslå og overstyre ekstrautbetalinger er beskrevet i veiledningen for 

ekstrautbetaling. 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/alle-veivisere-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avl%C3%B8sertilskudd/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--samleside-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--forvaltningsansvar-og-saksbehandling/7.vedtak-og-utbetalinger
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 Driftsfellesskap 

Foretak som har oppgitt at de er i driftsfellesskap i søknaden kan motta ekstrautbetaling. For driftsfellesskap 

som består av to foretak, må begge foretakene ha sendt inn søknad om produksjons- og avløsertilskudd. I 

søknadene må de ha oppgitt driftsfellesskap med hverandre. Hvis det er uoverenstemmelser i de to 

søknadene, plukkes ikke foretakene ut til ekstrautbetaling. 

 

For driftsfellesskap som består av flere enn to foretak, må minimum to av foretakene ha levert søknad og 

oppgitt driftsfellesskap med hverandre for at foretakene skal plukkes ut til ekstrautbetaling. Andre foretak i 

driftsfellesskapet, som enten ikke leverer søknad, eller ikke oppgir driftsfellesskap med de samme foretakene 

som de resterende foretakene i driftsfellesskapet, mottar ikke ekstrautbetaling. For at alle foretakene i 

driftsfellesskapet skal motta ekstrautbetaling, må sakebehandler sørge for at det er overenstemmelse i alle 

søknadene til foretakene i driftsfellesskapet. I saksbehandlerskjema i eStil PT kan saksbehandler sørge for at 

det ikke er uoverensstemmelser i søknadene til foretak i driftsfellesskap. 

 

 Utplukk etter utbetaling 

Utplukket av søknader til ekstrautbetaling tar utgangspunkt i den ordinære søknaden om produksjon- og 

avløsertilskudd. Saker plukkes ikke ut til ekstrautbetaling hvis den ordinære søknaden ikke oppfyller 

vilkårene for ekstrautbetaling. Hvis en ordinær søknad om produksjons- og avløsertilskudd endres, slik at 

vilkåret for å motta ekstrautbetaling oppfylles, må Landbruksdirektoratet informeres for at søknaden skal 

plukkes ut. 

 

 Viktige datoer og frister for kommunene 

Dato Oppgave 

15.08.2022 Det åpnes for at kommunene kan fatte vedtak og endelig godkjenne 

saker til ekstrautbetaling. Personen som fatter vedtak om 

ekstrautbetaling må ha budsjettdisponeringsmyndighet.  

26.08.2022 Frist for å endelig godkjenne saker i ekstraomgangen «Ekstrautbetaling - 

arealtilskudd, distriktstilskudd og slakt 2021» 

26.08.2022 Frist for å endelig godkjenne saker i ekstraomgangen «Ekstrautbetaling - 

husdyrtilskudd 2022» 

26.08.2022-

05.09.2022 

Landbruksdirektoratet jobber med ekstrautbetaling av areal- og 

distriktstilskudd, samt husdyrtilskudd for slaktedyr og livdyr. Ikke adgang 

til å endelig godkjenne eller gjenåpne søknader i denne perioden. 

07.09.2022 Plandlagt utbetalingsdato for areal- og distriktstilskudd,samt 

husdyrtilskudd for slaktedyr og livdyr 

26.08.2022-

12.09.2022 

Landbruksdirektoratet jobber med ekstrautbetaling av husdyrtilskudd. 

Ikke adgang til å endelig godkjenne eller gjenåpne søknader i denne 

perioden. 

14.09.2022 Planlagt utbetalingsdato for husdyrtilskudd 

14.09.2022 Ekstrautbetalingssaker som ikke ble endelig godkjent innen fristene kan 

godkjennes fra 14.09. Landbruksdirektoratet vil gjennomføre 

ekstrautbetaling jevnlig frem til hovedutbetaling. 

15.02.2023 Hovedutbetaling av produksjons- og avløsertilskudd og korrigering av 

ekstrautbetaling. 
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 Utbetaling 

Ved utbetaling av ekstratilskudd sendes vedtaksbrev til foretakenes innboks i Altinn, på samme måte som 

ved ordinære utbetalinger. Vedtaksbrevet sendes på målformen som søker har valgt i den ordinære søknaden 

om produksjons- og avløsertilskudd. Vedtaksbrevet blir også lagret i seksjon Dokumentasjon i 

saksbehandlerskjema, og sendt til kommunens arkiv.  

 

Ekstrautbetalingen utbetales til kontonummeret som foretaket er registrert med i Landbruksregisteret. Hvis 

kontonummeret er feil sendes utbetalingen i retur. Da må foretaket oppdatere kontonummeret og kommunen 

informere Landbruksdirektoratet om at ekstrautbetalingen kan utbetales på nytt. 

 

Foretak som er slettet i Enhetsregisteret mottar ikke ekstrautbetaling. 

 

 Korrigering 

 Ekstrautbetaling husdyrtilskudd 

Beregningen av ekstra husdyrtilskudd baseres på søkers omsøkte verdier i del 1 av den ordinære søknaden 

for 2022. Etter at søknaden er ferdig behandlet av saksbehandler, vil korrekt grunnlag for ekstrautbetalingen 

foreligge. 

 

• Hvis et foretak får utbetalt en større ekstrautbetaling i september, enn hva som beregnes når den 

ordinære søknaden om produksjons- og avløsertilskudd er ferdigbehandlet, vil mellomlegget trekkes 

fra ved hovedutbetaling i 2023 

 

• Hvis et foretak får utbetalt en mindre ekstrautbetaling i september, enn hva hva som beregnes når 

den ordinære søknaden om produksjons- og avløsertilskudd er ferdigbehandlet, vil mellomlegget 

utbetales ved hovedutbetaling i 2023 

 

Korrigeringen beregnes automatisk i saksbehandlerskjema når saksbehandlers godkjente verdi er forskjellig 

fra søkers omsøkte verdi i en pkode som har betydning for beregningen av ekstrautbetaling. Hvis det 

beregnes en korrigering, vil korrigeringsbeløp fremkomme i beregningen i seksjon Behandling i 

saksbehandlerskjema. Korrigeringsbeløpet legges til eller trekkes fra den ordinære utbetalingen av 

produksjons- og avløsertilskudd. 

 Ekstrautbetaling areal- og distriktstilskudd 

Hvis et foretak mottar ekstrautbetaling beregnet ut fra vedtak om produksjons- og avløsetilskudd for 

søknadsåret 2021, og dette vedtaket endres, skal ekstrautbetalingen korrigeres tilsvarende.  

Etter at søknad om produksjonstilskudd er ferdig behandlet og har fått status utbetalt, vil utbetalingen 

(korrigeringen) av ekstratilskudd bli tilgjengelig for kommunen for endelig godkjenning. Når kommunen har 

satt ekstrautbetalingen til endelig godkjent og Landbruksdirektoratet har godkjent utbetalingene, vil det enten 

bli foretatt en tilleggsutbetaling eller sendt faktura til foretaket. 
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 Klage 

Vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd er et enkeltvedtak og kan derfor påklages, jf. forvaltningsloven § 28. 

Reglene for klagebehandling følger forvaltningsloven kapittel VI. Statsforvalteren er klageinstans. Klage på 

vedtak fattet av statsforvalteren behandles av Landbruksdirektoratet. Klagen skal sendes til den som har 

fattet vedtaket, jf. forvaltningsloven § 32. 

 Klage på vedtak om ekstrautbetaling 

Fordi klage på vedtak om ekstrautbetaling basert på husdyr registrert i del 1 2022 ikke vil bli behandlet før 

etter at det er fattet vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2022, gis det i disse tilfellene utvidet frist 

for å klage på vedtak om ekstrautbetaling: Klagefristen er tre uker etter at det er fattet vedtak om 

produksjonstilskudd for 2022. 

 

 

Der det har kommet inn en klage på vedtak om ekstrautbetaling eller vedtak om produksjonstilskudd, og 

klagen omhandler opplysninger som ligger til grunn i begge vedtakene, bør saksbehandler som hovedregel 

anse klagen som en klage på begge vedtak.  

 

Klagesaken behandles på samme måte som klager på ordinære vedtak om produksjons- og avløsertilskudd, 

se kapittel 11 i rundskriv 2022-11. 

 

 Omgjøring og tilbakebetaling 

Der kommunen i behandlingen av produksjonstilskuddsøknaden godkjenner en annen verdi enn den som lå 

til grunn for ekstrautbetalingen, korrigeres ekstrautbetalingen automatisk i saksbehandlerskjema. Når det 

fattes vedtak om produksjons- og avløsertilskudd, vil korrigeringen og ny beregning av ekstrautbetaling 

fremkomme automatisk i vedtaksbrevet for produksjonstilskudd. Dette brevet vil også bli sendt til 

kommunens arkiv. 

 

 Søknader om produksjonstilskudd for 2021 som ikke er ferdig behandlet 

Foretak som søkte om produksjonstilskudd for 2021 og som oppfyller vilkårene i forskrift om 

ekstrautbetaling av produksjonstilskudd § 3 og som har eller har hatt status utbetalt, vil bli trukket ut og kan 

få utbetalt ekstrautbetaling. Søknader med status avvist/avslått vil ikke bli trukket ut. 

 

Søknader som ikke har eller ikke har hatt status utbetalt, vil ikke bli trukket ut og kan ikke få utbetalt 

ekstrautbetaling. Kommunen må først behandle ferdig søknad om produksjonstilskudd og sette den til 

endelig godkjent. Når produksjonstilskuddet er utbetalt vil utbetaling av ekstrautbetalingen bli tilgjengelig 

for kommunen for endelig godkjenning.  Det kan ta et par dager fra utbetaling av produksjonstilskudd til 

ekstrautbetalingen blir tilgjengelig for kommunen for endelig godkjenning. Ekstrautbetalingen blir utbetalt 

når Landbruksdirektoratet godkjenner utbetalingen. 
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 Gjenåpning av søknader om produksjonstilskudd for 2021 

Hvis en søknad om produksjonstilskudd for 2021 blir gjenåpnet og antallet i søknaden om 

produksjonstilskudd som var grunnlag for utbetaling av ekstratilskudd blir endret, skal også 

ekstrautbetalingen korrigeres. Etter at søknad om produksjonstilskudd har fått status utbetalt, vil 

ekstrautbetalingen (korrigeringen) bli tilgjengelig for kommunen for endelig godkjenning. Når kommunen 

har satt ekstrautbetalingen til endelig godkjent og Landbruksdirektoratet har godkjent utbetalingene, vil det 

enten bli foretatt en tilleggsutbetaling eller sendt faktura til foretaket. 

 

 


