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Høringssvar - forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen
Det vises til utsendt høringsforslag fra Landbruks- og matdepartementet vedr. forslag til
midlertidig forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringen.
Norges Bondelag er fornøyd med at regjeringen raskt kom næringen i møte og etablerer en
midlertidig strømstøtteordning for landbruk- og veksthusnæringen. Ordningen er et viktig tiltak
som gir målrettet kompensasjon til de som i dag rammes av svært høye og uforutsigbare
strømutgifter. Dette er helt nødvendig for en næring som for tiden opplever kraftig kostnadsvekst
på mange innsatsfaktorer.
Ordningen for landbruket avgrenses ved at det kun er foretak som oppfyller vilkårene for å motta
produksjonstilskudd eller avløsertilskudd som er berettiget støtte. Formålet med avgrensningen er
å sørge for at det kun er aktive jordbruksprodusenter som får ta del i ordningen. I hovedsak vil den
foreslåtte ordningen treffe formålet godt. Vi har allikevel identifisert noen utfordringer med
avgrensningen, som vi ber om at det gis dispensasjon for.
Deltakere i jordbrukssamdrifter
Det er i mange samdrifter vanlig at deltakernes egne driftsbygninger benyttes i samdriften.
Samtidig er det samdriften, ofte et deltakerlignet selskap, som er søker av produksjonstilskudd.
Når ordningen avgrenses til de som er søkere av produksjonstilskudd, mister disse foretakene rett
til strømstøtte. Dette er i strid med formålet om at ordningen skal treffe aktive produsenter. Vi ber
derfor om at det legges til rette for at disse forholdsvis begrensede antall foretak gis rett til støtte
etter særskilt søknad.
Driftsbygninger eid av et selskap
Vi er også kjent med at det finnes noen samdrifter der driftsbygningen eies av deltakerne i et
aksjeselskap eller eget deltakerlignet selskap. Selskapet leier dernest ut bygningen til et
driftsselskap, som ofte er et deltakerlignet selskap, som er søker av produksjonstilskudd. Siden
strømkostnaden vanligvis betales av eiendomsselskapet som ikke er søker av produksjonstilskudd
faller også disse utenfor. Vi ber også her om at det legges til rette for at disse få tilfellene gis rett til
støtte etter særskilt søknad.
Pakkerier og lagre i grøntnæringen
Pakkerier og lagre er en viktig del av primærleddet i grøntnæringen. Disse eies ofte av produsenter
i fellesskap. Som oftest er disse organisert i eget foretak, og faller dermed utenfor strømstøtte-
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ordningen på grunn av at foretaket ikke selv er søker av produksjonstilskudd. Vi er klar over at
ordningen må innrettes slik at den ikke kommer i strid med EØS-avtalens regler om konkurransestøtte. Vi mener allikevel at disse type foretak er en så integrert del av primærleddet at de bør
kunne inkluderes i ordningen. På denne bakgrunn ber vi om at det legges til rette for at også disse
foretakene kan gis støtte etter særskilt søknad.
I Prop. 56 S fremgår det at strømstøtteordningen også omfatter husholdninger på
landbrukseiendommer med felles måler for husholdningen og næring. Vi kan ikke se at dette
kommer frem av forskriften. For at det ikke skal skapes tvil om dette hadde det vært ryddig om det
ble presisert i forskriften.
Norges Bondelag minner også om vårt brev til Olje- og energidepartementet av 31. januar. Her
påpeker vi at om lag 29.000 bruk ser ut til å falle mellom husholdningsordningen og
landbruksordningen, med det resultat at de ikke gis støtte. Dette er i strid med intensjonen, og vi
forutsetter at dette raskt blir løst på sikker og forutsigbar måte.
Dersom Stortinget vedtar endringer i strømstøtteordningene som for eksempelvis varighet, tak
eller innslagspunkt – forutsetter vi at forskriften endres i tråd med dette.
Med vennlig hilsen
Elektronisk godkjent, uten underskrift
Sigrid Hjørnegård
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