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Produksjonstilskudd: Amnesti for 
driftsfellesskap 
Driftsfellesskap innebærer at to eller flere foretak 
samarbeider så tett om samme produksjon at de i 
realiteten er én virksomhet. Tilskuddssatsene avtar 
med økende bruksstørrelse. Utmålingsreglene for 
driftsfellesskap skal forhindre at flere foretak som 
driver sammen skal hente ut mer tilskudd enn et 
tilsvarende stort enkeltbruk. 
 

Dersom foretak i driftsfellesskap søker om 
produksjonstilskudd med hver sine søknader, uten å 
oppgi at de er i driftsfellesskap, kan tilskuddet bli 
avkortet i sin helhet. Kommunen kan også omgjøre 
tidligere vedtak og kreve tilbakebetaling av tidligere 
utbetalt produksjonstilskudd for alle år det finnes 
dokumentasjon for at driftsfellesskap har foregått.  
 

Landbruks- og matdepartementet har bedt 
forvaltningen om å prioritere slike saker fremover. I 
forbindelse med nytt regelverk for 
produksjonstilskudd, er det imidlertid gitt et 
amnesti for driftsfellesskap.  
Foretak som er i driftsfellesskap kan melde seg til 
kommunen innen 1. mars 2015, uten å få krav om 
tilbakebetaling eller avkorting for driftsfellesskap i 
tidligere perioder.  
 

Det er utarbeidet en egen, kort forskrift om 
amnestiet, som dere finner på 
Landbruksdirektoratets hjemmeside, 
www.landbruksdirektoratet.no. Skjema for melding 
om driftsfellesskap finnes på samme side. Det blir 
også lagt ut egen sak om amnestiet på Grønt 
fagsenter. 
 

Klynge Frukt- og bær rundt Oslofjorden 
I desember 2013 kom det et innspill fra 
produsentene rettet til fylkesmennene rundt 
Oslofjorden og Innovasjon Norge, med ønske om å 
samarbeide tettere rundt fjorden. Det var ønske om 
en samlende organisering uavhengig av 
produsentsammenslutninger, grossister og 
omsetningsformer. Det har i 2014 vært jobbet med 
et forstudium, finansiert av Innovasjon Norge. 

Konklusjonen er at det ligger godt til rette for å 
fortsette arbeidet.  
Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av 
produsenter rundt Oslofjorden som skal arbeide 
videre med samarbeidsplattformen, og hva som er 
de viktigste oppgavene for samarbeidet.  Målet er å 
komme nærmere en form for klyngedannelse, der 
en samlet kan få styrket innovasjonsevnen, minske 
svinnet, øke produktiviteten og konkurransekraften 
hos den enkelte deltaker, og dermed bedre 
lønnsomheten.  
Det skal også jobbes med å øke andelen 
norskprodusert frukt og bær til det norske 
markedet, og synligjøre produksjonen av frukt og 
bær rundt Oslofjorden. 
 

Husk at det skal etableres ny skog etter hogst 
Avtale om planting kan gjøres med den som har 
hogget og kjøpt tømmeret. Skogeiere som ønsker å 
plante selv kan bestille og få plantene levert 
gjennom Viken Skog. Skogeier kan også kjøpe 
planter på Fruktlageret i Hvittingfoss eller direkte 
fra en skogplanteskole.  
Ved spørsmål; ta kontakt med skogbrukssjefen i 
kommunene.  
Frist for å bestille planter er 1. mars. 
 

Viken Skog:  
Tom Horntvedt (Midt- og sørfylket), tlf: 90200633, 
e-post: tho@viken.skog.no 
Gunnar Traaen (Andebu, Lardal), tlf: 97087557,  
e-post: gt@viken.skog.no 
Bjørn Thrane (Sande, Svelvik) tlf: 94143171, 
e-post: bt@viken.skog.no 
Jan Hatlestad (Hof, Holmestrand), tlf: 91736113,  
e-post: jh@viken.skog.no 
 
Glommen Skog: Lars Tore Woie,  
mob 917 36 114, E-post ltw@glommen.skog.no  
 

I 2015 satser Vestfoldskogbruket på 
ungskogpleie 
Viken Skog, FM og kommunene i Vestfold 
samarbeider for økt aktivitet innenfor planting og 
skogskjøtsel i alle kommuner i Vestfold fylke.  
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Geir Jacobsen er prosjektleder skogkultur i Vestfold. 
Jacobsen kan kontaktes på mobil 957 05 409 eller  
e-post: gj@viken.skog.no for alle skogkultur-
oppdrag. 
 
For andre som ønsker å utføre ungskogpleie-
oppdrag videreføres ordningen med tilskudd for 
inngått avtale og utført arbeid i 2015. Vilkår for 
ordningen ligger på 
www.fylkesmannen.no/skogkultur.  
Ved spørsmål; ta kontakt med skogbrukssjefen i 
kommunene.  
 

KORNDAGEN 2015 – onsdag 4. mars kl. 18.30 
Auditoriet i hus D, Statens Park i Tønsberg 
 
Hva lønner det seg å dyrke – hvete eller bygg?  
Ved Lars Kjuus, Romerike landbruksrådgiving 
Årets kornkvalitet og avlinger.  
Ved Hans Stokke, Felleskjøpet Agri. 
Andre temaer: Nytt fra kornutvalget i Norges 
Bondelag, verdiskapingsrapporten, hønsehirse, 
biogassprosjektet og annet nytt fra NLR Viken. 
Møteavgift: kr 100 
Arr. Vestfold Bondelag, NLR Viken og Fylkesmannen 

 

HMS-kurs 
Siste HMS-kurs før våronna, starter  
12.02. kl. 19.00 på Grønt Fagsenter, Gjennestad. 
 

Maskinførerkurs 
Under planlegging. Datoer er ikke fastsatt ennå. 
 

Plantevernkurs 
Starter 12.02. på Gjennestad, 24.02. på Melsom, 
02.03. i Lardal og 05.03. på Gjennestad. 
Mer info og påmelding: Studieforbundet næring og 
samfunn Vestfold, tlf.: 33 36 32 10 eller 
vestfold@naeringsogsamfunn.no  Se også:  
www.grontfagsenter.no/snsvestfold og 
www.grontfagsenter.no  

 

Økt verdiskaping fra jord til bord i Vestfold 
Vestfold Bondelag inviterer til Åpent mat- 
politisk møte onsdag 25. februar kl. 18.30 – 
22.00 på Gjennestad vgs., gymsalen. 
Program: 
Verdiskaping i norsk matindustri Gaute Lenvik, NHO 
Mat og Landbruk 
Økt norsk matproduksjon – hva må til? Per Skorge, 
Norges Bondelag 
Status – landbruk og matindustri i Vestfold Elin 
Røed, Vestfold Bondelag 
Paneldebatt med listetoppene til fylkestingsvalget. 

 

Inspirasjonskurs med lokalmatsærpreg, tema 
«Matlei? Nye veier som minimerer dette» 
Kokkelauget i Vestfold er arrangører. Dato er 
19.2.2015, kl. 10 – 14.30 på OKRM Vestfold,  
3112 Tønsberg. Mer info og påmelding 
http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Kurs-og-
konferanser/Matlei-Nye-veier-som-minimerer-
dette/ 
 

Frøavlerkurs  
NLR Viken arrangerer frø- 
avlskurs med planlagt oppstart 19. februar.  
Faglig oppdatering er viktig for å få med seg ny 
kunnskap; markdager og dyrkningsgrupper bidrar 
godt til dette, men i et kurs får vi bedre mulighet til 
å samle det meste av ny informasjon sammen med 
god gammel lærdom. For ytterligere informasjon, 
klikk deg inn på 
http://www.nlrviken.no/nyhetsarkiv/2015/24483/ 
Kontaktperson hos NLR Viken er John Ingar 
Øverland, epost john.ingar.overland@nlr.no, tlf. 
958 80 143. 
 

Bær-/epleseminar 
NLR Viken arrangerer Bærseminar 9. – 10. mars. Et 
særdeles spennende program vil være tilgjengelig 
om kort tid. Bærseminaret er for dyrkere av 
jordbær, bringebær og solbær (riebes), men har 
også et endags epleseminar 9.mars. Kontaktperson 
hos NLR Viken for bærseminaret er Gaute Myren, 
epost gaute.myren@nlr.no, tlf. 905 07 087.  
 

Grunnkurs i jordbærdyrking 
NLR Viken arrangerer grunnkurs i jordbærdyrking 
for begynnere 21. mars.  
Ta kontakt med Dan H. Christensen, epost 
dan.christensen@nlr.no, tlf. 916 10 852 for 
ytterligere informasjon.  
 

Grunnkurs i eple 
NLR Viken arrangerte grunnkurs i eple 7. februar, 
fikk du ikke med deg dag nr. 1, er det mulig å være 
med på dag nr. 2 i april/mai. 
Klikk på linken 
http://www.nlrviken.no/kalender/24211/ for 
ytterligere informasjon. 
Kontaktperson hos NLR Viken er Gaute Myren, 
epost gaute.myren@nlr.no   tlf. 905 07 087. 
 

Dagskurs i «Dryppvanning og tørkeregistrering 
i grønnsaker og potet» 
Kurset avholdes 4. mars kl. 09.30 – 15.30. For 
ytterligere informasjon klikk på 
http://www.nlrviken.no/kalender/24304.   
Kontaktperson hos NLR Viken er Lars-Arne 
Høgetveit, epost lars-arne.hogetveit@nlr.no, tlf. 
900 43 386. 
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