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Disposisjon 

• Rundskriv 29/14 

• Tilskudd til jordbruksareal 

• Miljøkrav 

• Avkorting som følge av manglende 
gjødslingsplan eller sprøytejournal 

• Om sen våronn/flom 

 



Rundskriv 29/14 – kommentar til 
forskrift 

• Rundskrivet ble revidert  i ny versjon den 17.4.15  

 

• Endringer i revidert versjon: 
– tilskudd til jordbruksareal - kapittel 4  

– avkorting som følge av brudd på forskrift om 
gjødselplanlegging og forskrift om plantevernmidler § 
18 - kapittel 11.2 og 11.3. 

 

• Nytt rundskriv (26/15) kommer i starten av juli, 
med små endringer.  



Vilkår for arealtilskudd 

• Foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon 

 

• Foretaket disponerer arealet det søker tilskudd 
for 

 

• Foretaket driver aktivt på det tidspunkt eller i den 
perioden det søkes tilskudd 

 

• Foretaket må oppfylle miljøkravene 



Vilkår for arealtilskudd – vanlig 
jordbruksproduksjon 

– Et næringsmessig preg og god agronomisk praksis 

– En reell produksjon 

– Vil variere med typen avling og lokale forhold 

 

For å oppfylle kravet til ”vanlig 
jordbruksproduksjon” i relasjon til arealtilskudd, vil 
det være vanskelig å fastsette objektive 
gjennomsnittsbetraktninger.  



Vilkår for arealtilskudd - 
disponeringskravet 

• utfører eller administrere oppgaver av arealet 

• Hvem som er søknadsberettiget i tilfeller med 
leie/feste-avtaler, blir et bevisspørsmål. Avtale kan 
være avgjørende 

 



Vilkår for arealtilskudd – kravet om 
aktiv drift 

– aktivitetsplikt (nødvendig jordarbeiding) 

– Med sikte på å omsette avlingen 

– den som søker har ansvaret for at arealet drives 
aktivt hele vekstperioden 

 

– ses i sammenheng med vilkår om vanlig 
jordbruksproduksjon 
• avskjære enkeltskifter fra å være tilskuddsberettiget når 

disse ikke drives på en måte som oppfyller kravet til 
vanlig jordbruksproduksjon 

 



MILJØKRAVENE § 4 
Fylkesmannsamling 2015 



Landbruksdirektoratet 

MILJØKRAVENE I TIDLIGERE REGELVERK 

 

• Kravene i § 8 i gammel PT-forskrift – videreføres i stor grad til § 4 tredje og 
fjerde ledd (kulturlandskapsinngrep og vegetasjonssone). 

• Forskrift om miljøplan – oppheves, kun gjødslingsplan og sprøytejournal 
videreføres (§ 11 andre ledd). 
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Landbruksdirektoratet 

MILJØKRAVENE 

• Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 

• § 4 tredje ledd - Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som 
forringer kulturlandskapet. Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, kan 
kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet dersom det avhjelper 
betydelige driftsmessige ulemper.  

• § 4 fjerde ledd - Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert 
vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen 
skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal 
vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets 
normalvannstand, og kan ikke jordarbeides. 
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Landbruksdirektoratet 

KULTURLANDSKAPSINNGREP 

• § 4 tredje ledd (kulturlandskapsinngrep) 

• Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskapet. 
Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, kan kommunen likevel 
forhåndsgodkjenne inngrepet dersom det avhjelper betydelige driftsmessige 
ulemper. 

1. Absolutt vilkår for å motta tilskudd til jordbruksareal (AK-tilskudd). 

2. For inngrep som faller inn under annet regelverk, kan kommunen ikke godkjenne. 

3. Inngrep skal kun godkjennes der inngrepet avhjelper betydelige ulemper for 
jordbruksdriften til foretaket. Det må foretas en konkret vurdering av om fordelen 
for foretaket er så stor at det allmenne hensynet til kulturlandskapet må vike. 

4. «forhåndsgodkjenne». Kommunen kan samtykke til inngrep, ikke til inngrep fortatt 
tidligere. 
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Landbruksdirektoratet 

VEGETASJONSSONE 

• § 4 fjerde ledd (vegetasjonssone) 

• Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot 
vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig 
bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen 
må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan 
ikke jordarbeides. 

1. Absolutt vilkår for å motta tilskudd til jordbruksareal (AK-tilskudd). 

2. Tilstrekkelig bred vil bety at noen vegetasjonssoner også må være over 2m, 
og den må motvirke avrenning. Fortsatt en konkret vurdering i hvert enkelt 
tilfelle. 

3. Er sonen under 2m kan tilskudd ikke gis. Et absolutt minstekrav. 

4. Krav om at vegetasjonssonen ikke jordarbeides 
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§ 11 andre ledd (gjødslingsplan og 
sprøytejournal) 

• Ved brudd på forskrift 1. juli 1999 nr 791 om gjødslingsplanlegging 
og forskrift 26. juli 2004 nr 1138 om plantevernmidler § 18 femte 
ledd skal tilskuddet avkortes. 

• Avkorting som følge av manglende eller mangelfull gjødslingsplan, 
gjelder særlig § 3 i gjødslingsplanleggingsforskriften. 

• Avkorting som følge av manglende eller mangelfull sprøytejournal 
etter angitt bestemmelse i plantevernmiddelforskriften.  
 

• Ved brudd på denne bestemmelsene skal det foretas avkorting i 
tilskuddet.  
 

• Departementet har uttalt at de vil gjennomgå forskrift om gjøds-
lingsplanlegging i løpet av 2015.  
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Ny plantevernmiddelforskrift 

Pt-forskriften endres § 11 annet ledd endres 

• Ikke lenger krav om sprøytejournal 

• Nytt krav om plantevernjournal 

 

 

 

 



Retningslinjer for avkorting 

• Tatt inn i revidert rundskriv: 

• Ved manglende gjødslingsplan eller 
sprøytejournal er normen at det totale areal- og 
kulturlandskapstilskuddet avkortes med 20 %. 

• 20% per tilfelle, samt vurdere avkortning som 
følge av feilopplysning 

• avkortingsnormen for feilopplysninger bør 
anvendes 

• Kan få store konsekvenser 

 

 



Sen våronn/flom – Anvendelse 
innenfor PT-regelverket 



Sen våronn/flom 

• Utgangspunkt: Om det konstateres at avlingen 
av aktuell vekst på et areal er ødelagt på 
registreringsdato, vil det etter vilkårene i pt-
forskriften ikke være grunnlag for å gi tilskudd 
for arealet.  

• «vanlig jordbruksproduksjon» ? 



Sen våronn/flom 

• Unntak - dispensasjon 
– Før reg.dato: 

• Flom eller ekstrem vær ødelegger veksten som er sådd. 
• Dispensasjon kan gis - det utmåles tilskudd etter jordbruksavtalens 

satser for den produksjonen (veksten). Gjelder også om det før 
registreringsdatoen er etablert en annen produksjon på arealet. 
 

– Etter reg.dato: 
• Flom eller ekstrem vær medfører at det blir høstet liten eller ingen 

avling. 
• ikke være nødvendig med dispensasjon. Det må vurderes om 

foretaket har drevet vanlig jordbruksproduksjon ut fra hvordan 
produksjonen ellers er drevet.  

• forhold som ligger utenfor søkers kontroll 



Sen våronn/flom 

• Forhold som faller utenfor 

 

• Dersom foretaket ikke rekker å så vekster før 
registreringsdato skal det ikke gis 
dispensasjon. 

• Om foretaket får sådd vekster med kortere 
veksttid kan foretaket søke tilskudd for arealet 
med denne veksten 

 

 



Sen våronn/flom 

• Dispensasjon skal ikke gis generelt, men 
vurderes for hvert enkelt foretak i forbindelse 
med søknad om produksjonstilskudd.  

 


