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Praktisering av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd § 4  

Etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 

jordbruket § 4 tredje og fjerde ledd, kan det ikke gis areal- og kulturlandskapstilskudd dersom 

det foretas inngrep som forringer kulturlandskap eller det ikke er etablert vegetasjonssone på 

minst 2 meter mot vassdrag. 

 

Gjennom innspill fra landbruksforvaltningen og konkrete saker, er Landbruks- og 

matdepartementet blitt gjort oppmerksom på flere problemstillinger knyttet til bestemmelsen. 

Fullt avslag på areal- og kulturlandskapstilskudd ved brudd på vilkårene i § 4 tredje og fjerde 

ledd kan være uforholdsmessig strengt sett opp mot inngrepets karakter. Eksempelvis gir 

store inngrep samme konsekvens som små inngrep. Videre kan fullt avslag gi ulike resultat 

for samme type inngrep avhengig av størrelsen på foretakets areal- og 

kulturlandskapstilskudd. Bestemmelsen er derfor i liten grad håndhevet av forvaltningen. 

Dette kan ha gått på bekostning av de hensyn bestemmelsen skal ivareta. Departementet 

har derfor igangsatt et arbeid med å revidere bestemmelsen. I påvente av at dette arbeidet 

ferdigstilles, bes landbruksforvaltningen om å avvente praktiseringen av § 4 tredje og fjerde 

ledd. Forringelse av kulturlandskap, jf. tredje ledd, og brudd på krav om vegetasjonssone, jf. 

fjerde ledd, er i mange tilfeller også regulert av annet regelverk. Ved slike forringelser, og 

forutsatt at annet regelverk er brutt, skal tilskuddet vurderes avkortet etter § 11 i perioden 

frem til revidert § 4 har trådt i kraft.   

 

Departementet ber Landbruksdirektoratet om å informere landbruksforvaltningen om 

innholdet i dette brevet.  
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