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Høring forskrift om produksjonstilskudd/avløsertilskudd - Oppland 
Bondelag 

Vi viser til tilsendt høringssak fra Norges Bondelag den 27. august. 

 

Oppland Bondelag vurderer at mange av de endringene som foreslås i nye forskrifter, er en 

konsekvens av de endringer som skjedde gjennom årets jordbruksavtale.  

 

Oppland Bondelag mener det er viktig å få forskrifter som er tydelige og ikke gir rom for 

ulik tolking av praktisering av tilskuddsordningene.  Vi velger å kommentere noen av de 

foreslåtte endringene: 

 

Avvikling av særbestemmelser for samdrifter og oppheving av formelle eierinteresser 

som selvstendig grunnlag for å kunne avskjære tilskudd, driftsfelleskap m.m. 

Oppland Bondelag mener at de foreslåtte endringene kan bidra til mange uoversiktlige 

konstellasjoner, og at det er utfordrende å utforme et regelverk som ikke gir store rom for 

tolkinger og ulike former for tilskuddstilpasninger.  

 

Fjerne grunnvilkåret om tilknytning til landbrukseiendom  

Oppland Bondelag mener jordbruksproduksjon som hovedregel fortsatt må knyttes opp 

mot en landbrukseiendom, og at en fortsatt kan ha unntak for en del søknader der dette er 

riktig, for eksempel birøkt.   

 

Det åpnes opp for at det kan kjøpes avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag / 

ring 

Oppland Bondelag har hatt flere henvendelser fra avløserlag som er bekymret for de 

foreslåtte endringene med at det kan kjøpes tjenester til avløsning fra andre enn 

avløserlagene. Det er også bekymring for at bestemmelsen om avløserlag som egne 

tilskuddsmottakere blir borte. Dette kan bli utfordrende for likviditeten for avløserlagene 

og også for deres mulighet til å kunne forskuttere avløsning for eksempel ved lengre 

sjukemeldinger.  
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Det er også usikkerhet om hvilke tjenester som godkjennes innenfor refusjonsordningen 

for avløser. I departementets vurdering s. 34 står det ”Så lenge tjenesten knytter seg til 

jordbruksforetakets husdyrdrift, blir det dermed opp til foretaket selv – på samme måte 

som om avløseren hadde vært ansatt i foretaket – å bestemme hva slags avløsertjenester 

man har bruk for.”  Er det innenfor denne ordlyden mulig å kjøpe veterinærtjenester, 

høstehjelp til fôr og lignende? Det vil i så tilfelle kunne bidra til at tilskuddet ikke blir 

brukt til ferie / fritid, og at hele ordningen blir uthulet og legitimiteten for ordninga blir 

borte. 

 

Det er viktig at vi også framover har en ordning som sikrer et velfungerende 

avløsertilbud som sikrer muligheten for avløsning til ferie- og fritid. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Skriv inn fylkesleders navn her         Ola Råbøl 

 

 

 

 

          

 


