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Høyringsbrev mellombels forskrift om straumstøtte til jordbruksføretak, 
veksthus og vatningslag 

 
Det vises til høringsforslag til ny forskrift om strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og 
vanningslag. Norges Bondelag støtter i hovedsak forslag til ny forskrift. Våre innvendinger knytter 
seg til to enkeltpunkter i ordningen som gjelder vanningslag og veksthus.  
 
Norges Bondelag ba i brev av 16. mars om at strømstøtteordningen måtte utvides til også å 
omfatte vanningslag i jordbruket, og at ordningen måtte gis støtte etter samme regler som for 
veksthus. Vi er derfor godt fornøyde med at dette er fulgt opp høringsforslaget. Samtidig ønsker vi 
å påpeke at forslaget ikke treffer presist når det gjelder hva som er aktuell vanningsperiode. Vår 
erfaring er at vanningsperioden starter allerede i april i flere deler av landet.  
 
Norges Bondelag ber om at forskriften endres slik at det gis støtte til vanningslag for perioden 
april til og med september 2022.  
 
For veksthus foreslås det å avgrense ordningen til å kun gjelde foretak som produserer vekster til 
humant konsum. Konsekvensene av denne avgrensningen er at de som produserer blomster og 
prydvekster i veksthus nå vil falle utenfor ordningen, med tilbakevirkende kraft til april. Dette er 
en svært uheldig avgrensning, som vil kunne få store konsekvenser for de som blir berørt. I mars 
varslet landbruks- og matministeren at strømstøtteordningen for jordbruket og veksthusnæringen 
skulle forlenges ut mars neste år. Det ble videre uttalt at dette var helt nødvendig for å gi 
jordbrukssektoren nødvendig forutsigbarhet. Produsenter av blomster og prydplanter har planlagt 
ut fra dette signalet. At de to måneder senere får signal om at de faller utenfor ordningen som de 
hittil har vært en del av, oppleves som svært lite forutsigbart.  
 
Norges Bondelag ber om at forskriften endres slik at også produksjon av blomster og prydplanter 
fortsatt inkluderes i ordningen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
 
Sigrid Hjørnegård Arnstein Tveito 
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