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Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 22. mars 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995
nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 juli 2002 nr. 777, 25 juni 2003 nr. 788, 14 juli 2003 nr. 958, 16 juni 2004 nr. 1027, 18 mars 2005
nr. 243, 27 juni 2005 nr. 722, 7 nov 2005 nr. 1265, 12 juni 2006 nr. 603, 28 juni 2007 nr. 730, 26 juni 2008 nr. 729, 23 juni 2009 nr.
834, 6 juli 2010 nr. 1070, 27 juni 2011 nr. 687, 23 des 2011 nr. 1502.

§ 1. Formål
Formålet med produksjonstilskudd i jordbruket er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de
målsettinger Stortinget har trukket opp.
§ 2. Produksjonstilskuddet
Som produksjonstilskudd regnes tilskudd til jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter
satser, soner, definisjoner m.m. fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.
0 Endret ved forskrift 1 juli 2002 nr. 777.

§ 3. Grunnvilkår
Produksjonstilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere
landbrukseiendommer, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og
a) registrert som merverdiavgiftspliktig etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 2-1 (1) og kan
levere omsetningsoppgave som landbruksforetak etter samme lov § 15-4 (1), eller
b) har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr 20
000 i løpet av de siste 12 måneder før den registreringsdato som er fastsatt i eller i medhold av
jordbruksoppgjøret for søknad om produksjonstilskudd.
Foretak som bare søker tilskudd til birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere
landbrukseiendommer.
0 Endret ved forskrifter 1 juli 2002 nr. 777, 14 juli 2003 nr. 958, 16 juni 2004 nr. 1027 (i kraft 1 juli 2004), 28 juni 2007 nr. 730 (i
kraft 1 juli 2007), 23 juni 2009 nr. 834 (i kraft 1 juli 2009), 6 juli 2010 nr. 1070.

§ 4. Begrensninger som følge av eierforhold og økonomiske interesser mv.
Produksjonstilskudd kan ikke gis til foretak som
a) har felles eierinteresser og som søker produksjonstilskudd til samme produksjon,
b) samarbeider i en slik grad at de må anses å ha felles økonomiske interesser i produksjonen
(driftsfellesskap) og som søker produksjonstilskudd til samme produksjon,
eller
c) helt eller delvis eies av aksjeselskap eller samvirkeforetak.
Felles eierinteresser vil foreligge der foretaket som søker om produksjonstilskudd helt eller delvis eies av
noen som har eierinteresser i andre foretak som søker om produksjonstilskudd til samme produksjon. Det
samme gjelder der foretaket helt eller delvis eies av andre foretak som selv søker om produksjonstilskudd til
samme produksjon.
Felles økonomiske interesser i produksjonen (driftsfellesskap) vil foreligge der foretak samarbeider om
produksjonen i en slik grad at det oppnås stordriftsfordeler. Hvorvidt det foreligger felles økonomiske
interesser i produksjonen beror på graden av felles økonomi, maskinpark, driftsopplegg eller arbeidsinnsats mv.
Med produksjonstilskudd til samme produksjon menes tilskudd til husdyr, tilskudd til grøntproduksjon, og
arealtilskudd til samme vekstgrupper, slik disse vekstgruppene til enhver tid er definert i eller i medhold av
jordbruksoppgjøret.
Et foretak anses rammet av begrensningene i første ledd dersom foretaket etter pålegg fra kommunen,
fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning ikke kan godtgjøre at det ikke foreligger slike forhold.
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0 Endret ved forskrifter 1 juli 2002 nr. 777, 16 juni 2004 nr. 1027 (i kraft 1 juli 2004), 26 juni 2008 nr. 729 (i kraft 1 juli 2008).

§ 4a. Unntak fra begrensningene i § 4
Begrensningene for eierforhold i § 4 første ledd hindrer ikke at et foretak kan gis tilskudd i de tilfeller der
aksjeselskap eller samvirkeforetak er eier av landbrukseiendom. Disse begrensningene hindrer heller ikke at
foretak som har eierinteresser i slike selskaper kan gis tilskudd.
Foretak som eies helt eller delvis av deltaker i samdrift som nevnt i forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om
kvoteordningen for melk § 5 kan:
a) gis tilskudd til husdyr for andre dyreslag enn de samdriftsforetaket disponerer, så fremt det ikke foreligger
felles økonomiske interesser (driftsfellesskap) i husdyrproduksjonene.
b) gis areal- og kulturlandskapstilskudd etter § 5 første ledd for det grovfôrarealet foretaket disponerer til
husdyrhold som nevnt i bokstav a, så fremt det ikke foreligger felles økonomiske interesser
(driftsfellesskap) i grovfôrproduksjonene.
c) gis areal- og kulturlandskapstilskudd etter § 5 første ledd for det grovfôrarealet foretaket disponerer og
som beites av samdriftsforetakets dyr.
0 Tilføyd ved forskrift 26 juni 2008 nr. 729 (i kraft 1 juli 2008), endret ved forskrift 23 des 2011 nr. 1502 (i kraft 1 jan 2012).

§ 5. Tilskudd til jordbruksareal
Det kan gis tilskudd til drift og beiting av jordbruksareal. Tilskuddet kan gis til det areal foretaket disponerer
på det tidspunkt som er fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.
Ut over det som følger av første ledd kan det gis særlige tilskudd til foretak som disponerer og høster et areal
som drives økologisk.
Det kan gis et særlig tilskudd til foretak som legger om arealer til økologisk drift, og driver dette arealet
økologisk i minst 3 år etter omleggingen.
0 Endret ved forskrifter 1 juli 2002 nr. 777, 16 juni 2004 nr. 1027 (i kraft 1 juli 2004), 27 juni 2005 nr. 722 (i kraft 1 juli 2005), 7 nov
2005 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2006), 28 juni 2007 nr. 730 (i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om produksjonstilskudd
i jordbruket fra og med 1. juli 2007).

§ 6. Tilskudd til grønt- og potetproduksjon
Det kan gis distrikts- og kvalitetstilskudd til grøntproduksjon for norskprodusert frukt, bær og
veksthusgrønnsaker samt salat på friland av kl. 1 eller bedre sortering, som omsettes gjennom godkjent
omsetningsledd. Kravet til kvalitet av kl. 1 eller bedre sortering gjelder ikke for norskproduserte epler og pærer
til press. For å motta distrikts- og kvalitetstilskudd må foretaket disponere arealet produksjonen har foregått på.
Det kan gis distriktstilskudd for potetproduksjon av matpotet dyrket i Nord-Norge som omsettes gjennom
godkjent omsetningsledd. For å motta distriktstilskuddet må foretaket disponere arealet produksjonen har
foregått på.
0 Tilføyd ved forskrift 1 juli 2002 nr. 777. Endret ved forskrifter 27 juni 2005 nr. 722 (i kraft 1 juli 2005), 27 juni 2011 nr. 687 (i kraft
1 juli 2011).

§ 7. Tilskudd til husdyr
Det kan gis tilskudd til foretak med husdyrhold. Tilskuddet beregnes ut fra totalt antall husdyr eller bikuber
som disponeres av foretaket på det tidspunkt eller i den periode som er fastsatt i eller i medhold av
jordbruksoppgjøret.
Ut over det som følger av første ledd, kan det gis tilskudd til foretak som:
a) disponerer husdyr som beiter.
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b) disponerer husdyr av storferaser som defineres som bevaringsverdige. Tilskuddet kan gis dersom husdyret
er registrert i Kuregisteret ved Norsk genressurssenter.
c) disponerer husdyr i melkeproduksjon. Melkeproduksjonen må drives i henhold til forskrift 23. desember
2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk.
d) disponerer økologiske husdyr eller husdyr under omstilling til økologisk produksjon. Produksjonen må
drives i henhold til forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske
landbruksprodukter og næringsmidler.
e) disponerer ammeku i spesialisert kjøttfeproduksjon.
0 Endret ved forskrifter 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 6), 25 juni 2003 nr. 788 (i kraft 1 juli 2003), 16 juni 2004 nr. 1027 (i kraft 1 juli
2004), 27 juni 2005 nr. 722 (i kraft 1 juli 2005), 7 nov 2005 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2006), 12 juni 2006 nr. 603 (i kraft 1 juli 2006), 28
juni 2007 nr. 730 (i kraft 1 juli 2007), 26 juni 2008 nr. 729 (i kraft 1 juli 2008), 23 juni 2009 nr. 834 (i kraft 1 juli 2009), 23 des 2011
nr. 1502 (i kraft 1 jan 2012).

§ 8. Miljøkrav
Med mindre kommunen samtykker, kan foretak som mottar produksjonstilskudd ikke foreta inngrep som er
av betydning for kulturlandskapet. Som inngrep regnes ikke tiltak som må sees på som normal skjøtsel av
eiendommen.
Mot vassdrag med årssikker vannføring og mot kanaler uten årssikker vannføring skal det settes igjen en
vegetasjonssone på minst 2 meter, målt horisontalt, regnet ved normalvannføring. Slik vegetasjonssone kan
ikke jordarbeides.
Dersom jorda på en landbrukseiendom som foretaket disponerer, ligger i et område med erosjonsfare og
innenfor nedbørsfelt til sårbart vassdrag eller sårbart kystområde, kan fylkesmannen bestemme at foretaket må
følge bestemte jordarbeidingsrutiner eller gjennomføre lignende tiltak. Tiltakene kan fastsettes i forskrift.
For brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av denne paragrafen, gjelder § 12 om avkorting tilsvarende.
0 Endret ved forskrifter 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 7), 18 mars 2005 nr. 243 (i kraft 1 april 2005).

§ 9. Søknad og utbetaling
Søknad skal fremsettes på søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Søknadsfristene er 20.
august og 20. januar. Bestemmelser om reduksjoner i tilskudd ved for sent levert søknad kan fastsettes i eller i
medhold av jordbruksoppgjøret. Foretak som søker produksjonstilskudd må oppgi organisasjonsnummer.
Innvilget tilskudd utbetales til det foretaket som fremsatte søknaden. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller
pant.
0 Endret ved forskrifter 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 8), 27 juni 2005 nr. 722 (i kraft 1 juli 2005), 26 juni 2008 nr. 729 (i kraft 1 juli
2008).

§ 10. Administrasjon, dispensasjon og klage
Vedtak om produksjonstilskudd fattes av kommunen. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra
reglene i denne forskriften.
Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til
Statens landbruksforvaltning.
Statens landbruksforvaltning kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.
0 Endret ved forskrift 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 9).

§ 11. Opplysningsplikt og kontroll
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Foretak som ytes produksjonstilskudd plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kommunen,
fylkesmannen eller Statens landbruksforvaltning krever.
Kommunen, fylkesmannen og Statens landbruksforvaltning fører tilsyn med at utbetaling av
produksjonstilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som
vedkommer foretakets produksjonstilskudd. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også
kontrolleres ved telling og måling på de landbrukseiendommer som foretaket disponerer.
0 Endret ved forskrift 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 10).

§ 12. Avkorting ved regelverksbrudd
Dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, kan
hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk
utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.
0 Endret ved forskrift 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 11).

§ 13. Avkorting ved feilopplysninger
Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet
grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av produksjonstilskuddet som tilfaller
foretaket avkortes.
0 Endret ved forskrift 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 12).

§ 14. Beregning og innkreving av avkortingsbeløp mv.
Differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 12 og § 13,
kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Tilsvarende gjelder der
foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en
utbetaling som ikke er berettiget.
Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt
tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra
tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. For renter gjelder ellers lov 17. desember 1976 nr.
100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere
produksjonstilskuddsutbetalinger til foretaket.
0 Endret ved forskrifter 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 13), 18 mars 2005 nr. 243 (i kraft 1 april 2005), 27 juni 2005 nr. 722 (i kraft 1
juli 2005).

§ 15. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2002. Samtidig oppheves følgende forskrifter:
- generell forskrift av 1. juli 1999 nr. 782 om produksjonstilskudd i jordbruket,
- forskrift av 1. juli 1999 nr. 784 om tilskudd til husdyr,
- forskrift av 1. juli 1999 nr. 785 om areal- og kulturlandskapstilskudd,
- forskrift av 1. juli 1999 nr. 786 om tilskudd til dyrking av fôr i fjellet,
- forskrift av 1. juli 1999 nr. 787 om driftsvansketilskudd for brattlendte bruk,
- forskrift av 1. juli 1999 nr. 788 om tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon,
- forskrift av 1. juli 1999 nr. 789 om tilskudd til dyr på utmarksbeite,
- forskrift av 15. november 1999 nr. 1173 om tilskudd til bevaringsverdige storferaser,
- forskrift av 27. november 2000 nr. 1682 om tilskudd til økologisk landbruk,
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- forskrift av 2. juli 2001 nr. 980 om driftstilskudd til melkeproduksjon.
- forskrift av 2. juli 1999 nr. 793 om tilskudd til endret jordarbeiding m.m.
0 Endret ved forskrift 1 juli 2002 nr. 777 (tidligere § 14).
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