
Reaksjoner ved brudd på annet regelverk

PT-forskriften § 11

Åsa Hellem
landbruks- og reindriftsavdelinga



Regelverksbrudd
– § 11, 1. ledd i forskrift heter det:

«Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig 

driver eller har drevet sin virksomhet i strid med 

annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan 

hele eller deler av det samlede tilskuddet som 

tilfaller foretaket avkortes».



Informasjonsutveksling – Mattilsynet og 

landbruksforvaltningen

• Avtale inngått i mai 2014

• Sikre at saker der det foreligger brudd på 

dyrevelferdsloven håndteres mest mulig 

enhetlig



Hvorfor avkorting i tilskudd?

• Foretaket skal påvirkes til å legge om til 

lovlig drift

• Hindre at ulovlig drift støttes

• Sikre at samfunnets fellesmidler forvaltes 

på en forsvarlig måte



Tilbakehold av tilskudd
• Tilbakehold – fulgte ordlyden i gammel 

forskrift

– Ikke videreført i ny forskrift, men muligheten 

er der likevel

• I uavklarte saker kan kommunen avvente 

med å fatte vedtak til saken er tilstrekkelig 

opplyst



Tre vilkår må være oppfylt
• Må ha drevet virksomheten i strid med 

«annet regelverk for jordbruksvirksomhet»

• Det må være konstatert regelverksbrudd

• Foretaket må ha handlet «uaktsomt eller 

forsettlig»



Når skal avkorting vurderes?

…. ved brudd på § 11 første ledd skal 

saksbehandler alltid vurdere å avkorte 

foretakets tilskudd.

– jfr. kap. 6.15.1 i saksbehandlerrundskrivet 



Hvilke brudd fører til avkorting?
• Brudd tilknyttet jordbruksdrifta, dvs i 

hovedsak regelverk innenfor LMD`s

myndighetsområde

• Men også annet regelverk kan være 

relevant, f.eks miljø- og 

forurensningsregelverk.



Eksempler på «annet regelverk»



Avrenning fra deponeringen

Vannspringen i naboens fjøs

Start på deponering



Der det er konstatert av annen virksomhet

• Så lenge kommunen ikke selv er 

vedtaksmyndighet, skal kommunen 

forholde seg til kontroll og 

oppfølgingsarbeid som 

vedtaksmyndigheten selv utfører



Eksempel på vurdering fra en 

kommune

• «……vurdert brevet fra Mattilsynet og kommet til 

at de pålegg/ gebyr som Mattilsynet hadde gitt 

var så pass omfattende at det ikke var aktuelt 

med ytterligere trekk fra 

produksjonstilskuddet….. 



Avkorting og/eller tvangsgebyr

• Avkorting er ikke å anse som straff, men 

en sivilrettslig og gjenopprettende 

konsekvens av landbruksdrift i strid med 

forutsetningene for tilskudd



Om avkortingens størrelse generelt 

for § 11

• Ved regelverksbrudd må følgende 

vurderes:

– Graden av skyld

– Overtredelsens størrelse eller alvorlighet

– Overtredelsens varighet





Dyrevelferd - antall saker i Nordland 

• 2014 – 18 saker

• 2015 - 14 saker

• 2016 - 34 saker

• Så langt i 2017 - 19 saker



Eksempler på årsaker til pålegg fra MT

• Manglende leskur ved utegang

• Skitne dyr

• Dårlig eller manglende reinhold

• Ikke tilstrekkelig tilgang på vann

• Syke dyr – unnlater å tilkalle veterinær

• Ulovlig transport av dyr

• Manglende brannvarslingsanlegg

• Manglende merking, dyreholdjournal





Utfordringer i sakene
• Ulik alvorlighetsgrad

• Over lang tid eller engangstilfelle

• Ofte sammensatte årsaker 
– derfor kan det synes som enkelte kommuner vegrer 

seg for å «ta tak»

• Noen kommuner vil vente 
– «kanskje det går over»

• Nok «straff» når MT har gitt gebyr



Takk for oppmerksomheten


