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Produksjonstilskudd for areal med vekster ødelagt av flom - søknadsomgangen
20. august 2011
Foretak som har fått ødelagt avlingen på et areal som følge av flom i 2011, kan likevel få
produksjonstilskudd for arealet ved søknadsomgangen 20.august s.å. Dette kan skje ved at
Fylkesmannen gir dispensasjon fra forskriftens krav om vanlig jordbruksproduksjon på det aktuelle
arealet når vilkårene for produksjonstilskudd for øvrig er oppfylt. Slik dispensasjon kan ikke gis
generelt, men for hvert enkelt foretak som søker produksjonstilskudd.
Dette rundskrivet gir informasjon om hva søkerne og kommuner og fylkesmenn skal gjøre i slike
tilfeller.

1 Framgangsmåte for foretakene ved søknad om produksjonstilskudd 20.
august 2011
Uansett om det har vært flomskade eller ikke, er det den faktiske situasjonen på arealene på
registreringsdato 31. juli som foretaket skal føre opp på søknaden for produksjonstilskudd.
Dette betyr at dersom det per 31. juli er klart at avlingen av veksten på arealet er ødelagt og det ikke
er etablert noen ny vekst, skal arealet føres opp i kode 290 ”Brakka areal” eller kode 292 ”Fulldyrka
og/eller overflatedyrka, ute av drift” eller kode 294 ”Areal i drift, men ikke berettiget
produksjonstilskudd” for eksempel ved at arealet er tilsådd med fangvekst. Dersom det er etablert en
ny vekst før 31. juli, skal arealet føres i koden for den nye veksten.
Nedenfor fremgår eksempler på problemstillinger som kan være aktuelle, og hvordan disse skal
håndteres.
1. Hva dersom avlingen er helt ødelagt og det er sådd/plantet ny vekst for å begrense skaden
gjennom å utnytte resten av vekstsesongen?
a) Dersom det er etablert en ny vekst før 31. juli og foretaket ønsker å søke tilskudd for den
nye veksten etter de vanlige reglene for produksjonstilskudd, skal foretaket ikke gjøre noe
mer enn å levere tilskuddssøknaden der arealet med denne veksten er ført opp. Det er da ikke
nødvendig å søke om dispensasjon. For tilskudd til ny vekst gjelder de vanlige vilkårene for
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tilskudd, bl.a. at tilskudd for arealer med grovfôr forutsetter at foretaket disponerer
tilstrekkelig antall grovfôrdyr eller selger tilstrekkelig mengde grovfôr.
b) Dersom det er etablert en ny vekst før 31. juli og foretaket ønsker å søke tilskudd for den
opprinnelige veksten, må foretaket søke Fylkesmannen om dispensasjon fra bestemmelsen
om vanlig jordbruksproduksjon, jf. forskrift om produksjonstilskudd § 3. Søknad om
dispensasjon kan skrives på vedlagte skjema som leveres/sendes kommunen innen
søknadsfristen for produksjonstilskudd.
2. Hva dersom avlingen er ødelagt, men det ikke er sådd/plantet ny vekst, kan det da gis
produksjonstilskudd?
Dersom det ikke er etablert en ny vekst før 31. juli og foretaket ønsker å søke tilskudd for
den opprinnelige veksten, må foretaket søke Fylkesmannen om dispensasjon fra
bestemmelsen om vanlig jordbruksproduksjon, jf. forskrift om produksjonstilskudd § 3.
Søknad om dispensasjon kan skrives på vedlagte skjema som leveres/sendes kommunen
innen søknadsfristen for produksjonstilskudd.
3. Hva dersom avlingen først virker uskadet, men det etter hvert likevel viser seg at avlingen er
så ødelagt at den ikke blir høstet, og etablering av ny vekst er uaktuelt pga vekstsesongen?
Da kan foretaket søke Fylkesmannen om dispensasjon fra bestemmelsen om vanlig
jordbruksproduksjon, jf. forskrift om produksjonstilskudd § 3. Søknad om dispensasjon kan
skrives på vedlagte skjema som leveres/sendes kommunen innen søknadsfristen for
produksjonstilskudd.

2 Framgangsmåte for kommuner og fylkesmenn
Det vises til omtalen ovenfor av framgangsmåten for foretakene ved søknad om produksjonstilskudd.
Dispensasjonssøknader som kommunen mottar, oversendes Fylkesmannen sammen med kommunens
vurdering av om dispensasjon bør innvilges for de areal/vekster som er oppgitt, se punkt 3 under.
Fylkesmannen vurderer søknaden i henhold til punkt 3 under og sender svar til foretaket med kopi til
kommunen. Dersom Fylkesmannen har innvilget dispensasjon, skal kommunen innvilge tilskudd i
samsvar med dispensasjonen for de vekstene som er ødelagt. Kommunen gjør dette ved å endre
opplysningene i produksjonstilskuddssøknaden i Wespa, slik at søknaden blir endret til de
arealene/vekstene det skal innvilges tilskudd for. Endringen skal dokumenteres i merknadsfeltet i
søknaden med henvisning til dispensasjonen.
For søknader som er innvilget dispensasjon som følge av flomskader, vil det bli laget en egen
dispensasjonskode for registrering av disse sakene høsten 2011. Dispensasjonskode 40 skal ikke
brukes. Søknadene kan behandles maskinelt og gå til sentral utbetaling.
Dersom det skulle skje at dispensasjonen blir innvilget for sent til at søknadsopplysninger kan endres
i Wespa, må kommunen fatte vedtak og sørge for manuell utbetaling av beløp som evt. ikke ble
utbetalt i den sentrale utbetalingen.
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3 Nærmere om praktisering av regelverket for produksjonstilskudd i
forbindelse med flomskader
Det er et grunnvilkår i forskrift om produksjonstilskudd at det må drives vanlig jordbruksproduksjon
for å motta produksjonstilskudd, jf. forskriften § 3. I vurderingen av dette vilkåret skal det blant annet
vurderes om foretakets agronomiske drift er tilfredsstillende. Dette innebærer en vurdering av om det
er høstet lite eller ingen avling. Forskriften gir anledning til å gi dispensasjon i særlige tilfelle.
Utmålingsreglene for produksjonstilskudd er gitt i jordbruksavtalen, herunder bestemmelser om
registreringsdato som for areal- og kulturlandskapstilskudd er 31. juli. Slikt tilskudd gis til areal som
faller inn under vekstgruppene definert i kapittel 7.7.2. og til økologisk drevet areal som nyttes til
grønngjødsling i vekstskifte med økologisk korn, poteter, grønnsaker, frukt og bær (Jordbruksavtalen
2011-2012).
Det kan ikke gis dispensasjon fra jordbruksavtalen. Dette må forstås slik at det kun gis tilskudd ut fra
den vekst som er under produksjon på arealet på registreringsdato. Imidlertid er det åpnet for at det i
tilfeller der det er to kulturer på samme areal i samme vekstsesong, kan velges hvilken vekst søkeren
ønsker å føre opp på tilskuddssøknaden. Den kulturen som velges må være plantet/sådd før 1. august.
Jordbruksavtalen har videre et krav om at alt areal som hovedregel skal høstes eller avbeites minst én
gang i løpet av vekstsesongen for å være berettiget areal- og kulturlandskapstilskudd.
Dersom det på registreringsdato (31. juli) konstateres at avlingen av aktuell vekst på et areal er
ødelagt, vil det etter vilkårene i produksjonstilskuddsforskriften ikke være grunnlag for å gi
produksjonstilskudd for arealet. SLF legger til grunn at det da ikke er vanlig jordbruksproduksjon på
arealet (vilkår i forskriften), og at driften heller ikke er i samsvar med intensjonen i jordbruksavtalens
bestemmelse om at alt areal som hovedregel skal høstes eller avbeites minst én gang i løpet av
vekstsesongen.
Flomskade vil imidlertid kunne vurderes å være et særlig tilfelle, og i så fall gi grunnlag for
dispensasjon fra bestemmelsen om vanlig jordbruksproduksjon, jf. forskriften §10 om at
fylkesmannen kan gi dispensasjon i særlige tilfeller. SLF legger til grunn at dispensasjon fra
bestemmelsen om vanlig jordbruksproduksjon også vil innebære at det kan utmåles tilskudd etter
jordbruksavtalens satser for den produksjonen (veksten) som ble drevet på arealet da flomskaden
inntraff, selv om avlingen er ødelagt før registreringsdatoen for areal- og kulturlandskapstilskudd og
ikke vil bli høstet. Dette gjelder også om det før registreringsdatoen er etablert en annen produksjon
på arealet.

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Håvard Gulliksen
seksjonssjef

Jon Løyland
seniorrådgiver

Skjema (Vedlegg til rundskriv 26/11)
Foretakets navn: …………………………………………,
Organisasjonsnummer: …………………………………
Til Fylkesmannen i ……………………………………..
(sendes til kommunen)

Søknad om dispensasjon for produksjonstilskudd ved avlingssvikt på grunn av flom,
søknadsomgangen 20. august 2011

Avling ødelagt av flom:
……. dekar med ………………, oppført i kode …… på søknad om produksjonstilskudd
……. dekar med ………………, oppført i kode …… på søknad om produksjonstilskudd
……. dekar med ………………, oppført i kode …… på søknad om produksjonstilskudd
……. dekar med ………………, oppført i kode …… på søknad om produksjonstilskudd.

Foretaket søker med dette om dispensasjon fra bestemmelsene om vanlig jordbruksproduksjon i § 3 i
forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket slik at det kan gis areal- og kulturlandskapstilskudd for
ødelagt(e) vekst(er) på det antall dekar som er ført opp ovenfor.
Kort beskrivelse av skaden:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dato: …………

Underskrift (søker): ………………………………………………………….

For kommunen: Vurdering av søknaden:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dato: …………

Underskrift (kommunen): …………………………………………………….
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For Fylkesmannen: Vurdering av søknaden:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dato: …………

Underskrift (Fylkesmannen)…………………………………………………

