
Eksempel på utforming av varsel om mogeleg avkorting i 

produksjonstilskot  

Bakgrunn 

Vi viser til søknad om produksjonstilskot for 202?. 

Opplyse om fakta. Eks: Etter synfaring/kontroll vart det oppdaga/stadfesta av kommunen 

inngrep i kulturlandskapet, i form av…, dokumenter med… 

Regelverk 

I forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 4 tredje ledd går det fram 

at: «Tilskuddet skal avkortes dersom det på, eller i tilknytning til arealet foretaket disponerer 

foretas inngrep som forringer kulturlandskapet. Det skal likevel bare avkortes for inngrep på 

eiendom som foretaket helt eller delvis disponerer. Dersom annet regelverk ikke er til hinder 

for det, kan kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet dersom det avhjelper betydelige 

driftsmessige ulemper.» 

Vurdering 
 
I rundskriv 2021-47 er regelverket utdjupa:  
«Dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskapet skal foretakets tilskudd etter § 4 
avkortes.  
 
I begrepet «forringer kulturlandskapet», ligger tiltak som griper inn i og forandrer det 
særegne jordbrukslandskapet. Med kulturlandskapet menes både landskapsbildet, 
mangfoldet i naturen og kulturhistoriske verdier. 
Eksempler på inngrep kan være 

• oppdyrking av skogbryn, kantsoner og andre restarealer mot innmark 
• fjerning av åkerholmer, steingjerder og gamle rydningsrøyser 
• oppdyrking eller fjerning av ferdselsårer 
• tiltak i utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven som ikke er i tråd med godkjent 

tiltaksplan 
• planering av jordbruksarealer 
• kanalisering og lukking av elver, bekker og grøfter 
• sprøyting av kantvegetasjon og åkerholmer, med mindre dette er et ledd i skjøtselen 

av kulturlandskapet. 
Normal skjøtsel regnes ikke som inngrep» 
 
Vise til inngrepa som er gjort. Eks: Deponering av masser og planering av kulturlandskap….  
Med bakgrunn i opplysningane vi har om «Tiltaket» vurderer vi dette  som eit inngrep som 
«forringer»i kulturlandskapet og som det må søkast førhandsgodkjenning til. Tiltaket er ikkje 
omsøkt/godkjent. Kommune skal då avkorte i tilskotet/ Kommunen må ta stilling til avkorting i 
tilskotet.  Norma er at det i utgangspunktet skal avkortast eit beløp tilsvarande 50 % av 
føretaket sitt totale tilskot etter § 4, dvs. i areal- og kulturlandskapstilskotet. Sakshandsamar 
skal likevel alltid vurdere om beløpet skal setjast høgare eller lågare i den konkrete saka. 
 
Dette inngrepet i kulturlandskapet kan krevje/krev også særskilt søknad etter td. jordlova og 
forureiningslova og kan/vil i tillegg til avkorting i produksjonstilskot følgjast opp etter desse 
regelverka.  
 
Frist for tilbakemelding 



Kommunen må ta stilling til avkorting i tilskotet. Dersom du ynskjer å uttale deg i saka, må du 
gjere dette innan ? 


