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Innledning 
Det er økt oppmerksomhet fra samfunnet om at 
maten produseres miljøvennlig og at bøndene 
oppfyller vilkårene for å motta tilskudd. Derfor er 
kravene til bonden og kommunens saksbehandling 
skjerpet. Nedenfor beskrives dagens regler. Reglene 
kan bli justert i jordbruksoppgjøret. 
 
Krav til miljødokumentasjon 
For å kunne motta produksjonstilskudd og  
regionalt miljøtilskudd (RMP) stilles det miljøkrav og 
krav om miljødokumentasjon: 

 Kommunens forhåndsgodkjenning av inngrep i 
kulturlandskapet 

 Tilstrekkelig vegetasjonssone mot vassdrag til å 
motvirke avrenning (minst 2 meter) 

 Gjødslingsplan med jordprøver 

 Sprøytejournal for siste 3 år 

 Journal for integrert plantevern og vurdering av 
hensyn til vannmiljø (nye krav for RMP-tilskudd – 
detaljer kommer i et RMP-rundskriv) 

Mer informasjon om krav til miljødokumentasjon 
finnes i veiledningsheftet til søknad om 
produksjonstilskudd og på Landbruksdirektoratets og 
Fylkesmannens nettsider. 
 
Reaksjoner ved manglende miljøkrav 
Reaksjonene er skjerpet inn.  

 Hvis søker og/eller grunneier foretar inngrep som 
forringer kulturlandskapet uten 
forhåndsgodkjenning fra kommunen, skal søknad 
om areal- og kulturlandskapstilskudd og regionalt 
miljøtilskudd avslås. Søknaden avslås også hvis 
ikke kravet om tilstrekkelig vegetasjonssone mot 
vassdrag til å motvirke avrenning overholdes. 

 Manglende gjødslingsplan og/eller 
planteverndokumentasjon: 
Areal- og kulturlandskapstilskuddet reduseres 
med 20 %. 40 % hvis begge mangler. 
Hvis det er krysset «Ja» uten at foretaket har 
gjødslingsplan og/eller planteverndokumentasjon, 
blir det i tillegg en avkorting pga. feilopplysning. 
Regionalt miljøtilskudd avslås i sin helhet. 

 Mangelfull gjødslingsplan og/eller 
planteverndokumentasjon: 

 
Areal- og kulturlandskapstilskuddet reduseres 
inntil 20 %. Inntil 40 % hvis begge mangler. 
Regionalt miljøtilskudd avkortes inntil 50 % for 
mangelfull gjødslingsplan og inntil 25 % for 
mangelfull planteverndokumentasjon. Inntil 75 % 
når begge er mangelfulle. 

 Annen miljødokumentasjon kreves for noen tiltak 
innen regionalt miljøtilskudd (RMP). Tilskudd 
avslås for tiltaket hvis dette mangler. 

 
Avkorting ved feilopplysninger 
Søker må forsikre seg om at søknaden er riktig utfylt 
og at foretaket oppfyller vilkårene som er satt. 

 Der en feilopplysning er gitt simpelt uaktsomt, 
dvs. at søker burde ha forstått at opplysningen 
søker ga kunne føre til at søker fikk en urettmessig 
utbetaling, kan det legges til grunn en 
standardisert avkortingsnorm. I det faktisk 
berettigede tilskuddet trekkes det fra et beløp 
tilsvarende den merutbetaling feilopplysningen i 
søknaden ville medført. 

 Der en feilopplysning er gitt grovt uaktsomt eller 
forsettlig ligger avkortingsnormen fra 60 - 100 %. 
Det er graden av utvist skyld hos søker som er 
vurderingstemaet for avkorting. 

 At en feilopplysning er gitt grovt uaktsomt 
innebærer at søker har opptrådt særlig 
klanderverdig og måtte vite at opplysningen var 
feil. 

 At en feilopplysning er gitt forsettlig innebærer at 
søker med viten og vilje har oppgitt feil opplysning 
for å oppnå en større tilskuddsutbetaling. 

Politianmeldelse er aktuelt ved særlig alvorlige 
tilfeller. 
 
Endring av søknad etter søknadsfrist 
Hvis søknad om produksjonstilskudd eller regionalt 
miljøtilskudd endres av søker etter søknadsfristen, vil 
det bli regnet som en ny søknad. En søknad kan 
endres inntil 1 måned etter søknadsfristen. En endring 
av søknaden etter søknadsfristen fører til at det 
trekkes 1000 kr per dag. Kommunen har ikke 
anledning til å gjøre endringer som gir økt utbetaling, 
SÅ SØK RIKTIG!! Hvis du er i tvil, så ta kontakt med 
kommunen i god tid før søknadsfristen. 
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Krav til innhold i gjødslingsplanen: 
• Kartskisse med oppgitt målestokk og tydelig 

skifteinndeling 
• Jordprøver nyere enn 4-8 år for hvert skifte 
• For hvert skifte skal følgende opplysninger 

oppgis: 

 Jordbruksareal i dekar 

 Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og 
moldinnhold 

 Forgrøde 

 Årets vekst 

 Forventa avlingsnivå per dekar 

 Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og 
kalium per dekar 

 Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel: 
Type, mengde og antatt spredetidspunkt 

 Mineralgjødsel:  
Type, mengde og antatt spredetidspunkt 

 
Skogeier plikter å utføre planting og  
ungskogpleie der skogen er avvirket 
Planter kan bestilles ved å kontakte skogbruksleder 
i Viken Skog: Geir Jacobsen, 
geir.jacobsen@viken.skog.no, tlf 957 05 409. 
Skogeiere som ikke ønsker å plante selv skal gjøre 
avtale med entreprenør som har kjøpt tømmeret, 
eller bruke andre profesjonelle plantører. 
For mer informasjon kontakt skogansvarlig i 
kommunen, eller Skogbruksleder i Viken Skog. 
Planter og plantearbeid betales fra 
skogfondskontoen med 85 % skattefordel. 
 

Rydding og avstandsregulering i plantefelt 
forsømmes ofte. Investering i ungskogpleie utført til 
riktig tid er god skogøkonomi på langsikt. Eget 
arbeid og oppdrag utført av andre gis 45/50 % 
tilskudd, og betales fra skogfondskonto med 85 % 
skattefordel. 
Viken Skog samarbeider med kommunene om et 
skogkulturprosjekt som skal sikre alle skogeiere 
mulighet til veiledning og utføring av 
skogkulturoppdrag: 
Geir Jacobsen, geir.jacobsen@viken.skog.no, 
tlf 95 705 409. 
 

Private skogeiere som tar oppdrag med rydding og 
avtandsregulering i plantefelt hos andre, kan søke 
om støtte til gjennomførte oppdrag som samlet 
utgjør mer enn 200 daa pr. år: Kr 1500,- pr. inngått 
avtale, og kr 20, - pr. daa utført. 
 
Levende Skog/standard for miljøsertifisering 
Sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk 
PEFC skogstandart bygger på:  
Standard for et bærekraftig norsk skogbruk 
(Levende Skog standard). Kravpunktene i 
standarden er revidert i ny utgave i 2016. 

 Se http://www.pefcnorge.org/ Kravpunktene i 
avtalen gjelder på eiendomsnivå og er forpliktelser 
skogeiere må følge ved forvaltning av sin eiendom.  

Landbruks- og matdepartementet: Rundskriv M-
2/2016 Priser på landbrukseiendommer ved 
konsesjon. Stortinget behandlet 16. februar 2016 
forslag om opphevelse av priskontroll. Stortinget 
har i tilknytning til behandlingen bl.a. vedtatt 
følgende: «Stortinget ber regjeringen fastsette at 
det ikke skal være priskontroll ved overtakelse av en 
eiendom med bolighus, med mindre 
overdragelsessummen overstiger 3,5 millioner 
kroner.  Stortinget ber regjeringen presisere overfor 
landbruksforvaltningen, fylkesmannsembetet, 
kommunene og fylkeskommunene at 
konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll 
skal følges."  

Landbruks- og matdepartementet har, 23. februar, 
fastsatt at beløpsgrensen ved prisvurdering etter 
konsesjonsloven skal heves fra 2,5 til 3,5 millioner 
kroner. Det betyr at prisvurderingen skal unnlates 
for bebygde, konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under 
den nye beløpsgrensen. Endringen trer i kraft 
straks.  

Stortinget har i forbindelse med behandling av 
proposisjonen om priskontroll fastslått at 
priskontroll ved konsesjonsvurderingen skal 
opprettholdes,  

Beløpsgrensen gjelder som tidligere eiendommer 
med boligbebyggelse som har en brukbar standard 
slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne 
forbindelse er det et vurderingsmoment om det er 
tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp.  

Endringen trer i kraft straks.  

 
Nettside som samler lokalmatprodusenter 
Vil du vise frem produktene dine til flere 
innkjøpere? Da kan du registrere din bedrift og dine 
produkter på Lokalmat.no – helt gratis.  
 
En brukervennlig søkeside gjør det enkelt å finne 
frem til produktene som innkjøper er interessert i - 
allerede én drøy måned etter lansering har 330 
produsenter registrert over 600 produkter! 
 
Lokalmat.no er bransjeportalen som samler 
lokalmat fra hele Norge på ett sted - og blir det 
viktigste bindeleddet mellom lokalmatprodusenter 
og innkjøpere i dagligvare- og restaurantbransjen. 
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