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Ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd 
for grønnsaksarealer i 2018 

Sommeren 2018 var preget av tørke. Omfanget av tørken, både varighet i tid og geografisk 

utbredelse, ga omfattende økonomiske konsekvenser for bøndene. Som følge av skadene den tørre 

og varme sommeren ga på norsk planteproduksjon, inngikk staten, Norges Bondelag og Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag en tilleggsavtale til jordbruksavtalen 2018-2019. Partene bestemte blant 

annet at det skulle gjøres en ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd 

for grønnsaksarealer (i det videre også kalt «ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke») i 2018. 

Det ble derfor gjort revideringer i jordbruksavtalen, og fastsatt en egen forskrift om 

ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018.  

 

Dette rundskrivet omhandler ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd 

for grønnsaksarealer i 2018, og gir informasjon om: 

 Kommentarer til forskriften og reglene i revidert jordbruksavtale (kapittel 1) 

 Saksbehandlingsrutiner for ekstrautbetalingen, herunder viktige datoer og frister (kapittel 

2) 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/4f62f3c0bfd943b7bd640b8ff6a05653/no/pdfs/prp201720180119000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4f62f3c0bfd943b7bd640b8ff6a05653/no/pdfs/prp201720180119000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/revidert-jordbruksavtale/id2617119/
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv/regelverk
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/dokumentarkiv/regelverk
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 Kommentarer til forskriften og reglene i jordbruksavtalen 

1.1 Virkeområde 

§ 1. Virkeområde 

Forskriften regulerer tildeling av tilskudd i tråd med tilleggsforhandlinger til 

jordbruksoppgjøret i 2018, jf. Prop. 119 S (2017-2018). 

Tilskuddene beregnes med grunnlag i bestemmelser om satser, definisjoner m.m. fastsatt i 

jordbruksavtalen. 

 Tilskudd tildeles i tråd med tilleggsfohandlinger 

Ekstrautbetaling skjer i tråd med Prop. 119 S (2017-2018) Endringer i statsbudsjettet 2018 under 

Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken). 

Endringene i statsbudsjettet kom som en følge av en tilleggsavtale til jordbruksavtalen mellom 

staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, inngått 30. august 2018.  

Tilleggsavtalen ble inngått etter at Jordbrukets forhandlingsutvalg krevde at det skulle 

gjennomføres tilleggsforhandlinger til den løpende jordbruksavtalen for å gi økonomisk 

kompensasjon ut over det avlingskadeordningens gjeldende regelverk ville gi. Dette ble begrunnet 

med omfanget av tørkekrisen, omfanget av det økonomiske tapet, likviditetshensyn, faren for 

konkurser og for å unngå storstilt nedslakting av dyr. 

 Utmålingsregler i jordbruksavtalen 

Ekstrautbetalingen av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018 

skal beregnes med grunnlag i bestemmelser om satser, definisjoner m.m. fastsatt i jordbruksavtalen. 

Avtalen ble revidert etter tilleggsforhandlinger i jordbruksoppgjøret grunnet tørkesituasjonen. Det 

trekkes ikke bunnfradrag i ekstrautbetalingen. 

1.1.2.1 Tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold 

Tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold gis til foretak med driftssenter i fylkene Østfold, Akershus, 

Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, samt 

kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund. 

Det gis tilskudd for melkekyr, ammekyr, øvrig storfe, hest, sau, melkesau, ammegeit, melkegeit og 

hjort. Definisjon av dyreslag følger av definisjonene i kapittel 7.2.2 i jordbruksavtalen, med to 

unntak: 

- Ammekyr må ha kalvet i løpet av de siste 15 måneder (18 måneder for kyr av 

bevaringsverdig rase), men det er ikke krav om at kua må være av 50 prosent av spesifikt 

angitte raser selv om foretaket også driver kumelkproduksjon.  

- Det gis tilskudd for hester. 



Landbruksdirektoratet Side: 4 av 17 

 

Tilskuddet gis per dyr. Tilskuddet er ikke omfattet av maksimalbeløpet for tilskudd for husdyr 

(kapittel 7.2 i jordbruksavtalen). De endelige satsene fremgår av jordbruksavtalen og er gjengitt 

her: 

Dyreslag (kode i produksjonstilskuddsøknaden) Sats i kr/dyr 

Melkekyr (120) 1 290 

Ammekyr (121) 860 

Andre storfe (119) og hest (115, 116) 430 

Sau (145, 146), melkesau (139), melkegeit (140), ammegeit (142) og hjort (178, 179) 130 

1.1.2.2 Tilskudd for grønnsaksarealer 

Tilskudd for grønnsaksareal gis for grønnsaksarealer i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, 

Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, samt kommunene Bjerkreim, 

Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund. 

Definisjonen av vekstgruppen grønnsaker følger av definisjonen i jordbruksavtalens kapittel 7.8.1 

der grønnsaker er definert som «matkålrot og grønnsaker på friland (inkl. urter og karve)». 

Tilskudd for grønnsaksarealer gis per dekar. Det gis ikke tilskudd for areal under ett dekar, og det 

gis kun for de første 1000 dekar. Det innebærer at maksimalt tilskudd er 500 000 kroner per 

foretak. 

Den endelige satsen fremgår av jordbruksavtalen og er gjengitt her: 

Vekstgruppe  (kode i produksjonstilskuddsøknaden) Intervall Sats i kr/daa 

Grønnsaker (264) 1-1000 500 

 1001+ 0 

1.2 Grunnvilkår 

§ 2. Grunnvilkår 

Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver 

vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de 

vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse er definert i medhold av jordbruksavtalen. 

 

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret senest 15. mars 2018 for å kunne få tilskudd for 

grovfôrbasert husdyrhold og senest 15. oktober for å kunne få tilskudd for grønnsaksarealer. 

Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret frem til utbetalingen er gjennomført. 

 

Hvorvidt produksjonen oppfyller vilkåret «vanlig jordbruksproduksjon» må vurderes ut fra et 

jordbruksfaglig skjønn. I vurderingen skal hver enkelt produksjon holdes opp mot en god 

agronomisk praksis og godt husdyrhold. Videre skal produksjonen ha et næringsmessig preg. 

Leveransene fra produksjonen skal stå i samsvar med antall dyr, eller størrelsen på arealet, det 

søkes tilskudd for. 
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Vurderingen av om produksjonen oppfyller vilkåret «vanlig jordbruksproduksjon» er den samme, 

og skal derfor vurderes på samme måte, som etter forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2. Se rundskriv 2018-30 kapittel 2 for 

retningslinjer ved vurdering av vanlig jordbruksproduksjon. 

1.3 Tilskudd for grovforbasert husdyrhold og grønnsaksarealer 

 

§ 3. Tilskudd for husdyrhold og grønnsaksarealer 

Det kan gis tilskudd for storfe, sau, geit, hest og hjort som foretaket disponerte 1. mars 2018 og 

registrerte i søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2018. 

Det kan gis tilskudd for grønnsaksarealer som foretaket disponerte og drev aktivt i vekstsesongen 

2018. Arealene må være registrert i søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. oktober.  

 Tilskudd for husdyr 

Det kan gis tilskudd for storfe, sau, geit, hest og hjort foretaket disponerte 1. mars 2018. Krav om 

at foretaket disponerer dyret samsvarer med disponeringskravet etter forskrift 19.12.2014 nr. 1817 

om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 3 første ledd. Se rundskriv 2018-30 

kapittel 3.2 for retningslinjer ved vurdering av om foretaket disponerte dyrene. 

Videre må dyrene være registrert i søknad om produksjons- og avløsertilskudd med søknadsfrist 

15. mars 2018. Kravet om registrering i søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 

regnes som oppfylt i de tilfeller hvor foretak som glemte å søke produksjonstilskudd innen 15. mars 

benyttet seg av muligheten av å levere del 1 av søknaden innen 29. oktober, jf. rundskriv 2018-42. 

Dersom foretaket har fått dispensasjon fra søknadsfristen etter forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 9 andre ledd, regnes kravet om at dyrene må 

være registrert i søknad med søknadsfrist 15. mars 2018 som oppfylt.  

Se redegjørelse for hvilke dyreslag det gis ekstrautbetaling av tilskudd for i kapittel 1.1. 

 Tilskudd for grønnsaksarealer 

Det kan gis tilskudd for grønnsaksarealer som foretaket disponerte og drev aktivt i vekstsesongen 

2018. Krav om at foretaket disponerte og drev arealet aktivt samsvarer med innholdet i samme 

vilkår i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 4.  

Kravet til å disponere arealene må sees i sammenheng med vilkåret om at foretaket må drive 

arealene aktivt. Hvem som utfører eller administrerer driften av arealene, knytter seg til 

«disponeringskravet». Mens hvordan oppgavene utføres, knytter seg til kravet om aktiv drift.  

Se rundskriv 2018-30 kapittel 4.2 og 4.3 for retningslinjer ved vurdering av om foretaket disponerte 

og drev arealene aktivt. Se også rundskriv 2018-24 «presiseringer for avlingsskadeerstatning, 

produksjonstilskudd og RMP - søknadsåret 2018» kapittel 3 om tolkning av vilkåret aktiv drift i 

forbindelse med tørke. 
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Videre må arealene være registrert i søknad om produksjons- og avløsertilskudd med søknadsfrist 

15. oktober 2018. Søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. oktober 2018 kan leveres i 

14 dager etter fristen, altså til og med 29. oktober, jf. rundskriv 2018-42. Kravet om registrering i 

søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. oktober regnes derfor som oppfylt i de 

tilfeller hvor foretak har levert del 2 av søknaden innen 29. oktober. Dersom foretaket har fått 

dispensasjon fra søknadsfristen etter forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og 

avløsertilskudd i jordbruket § 9 andre ledd, regnes kravet om at arealene må være registrert i 

søknad med søknadsfrist 15. oktober 2018 som oppfylt. 

1.4 Administrasjon, dispensasjon og klage 

§ 4. Administrasjon, dispensasjon og klage 

Landbruksdirektoratet administrerer tilskuddet etter denne forskriften. Vedtak om tilskudd fattes 

av kommunen. 

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan dispensere fra forskriften i særlige tilfeller.  

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Vedtak fattet av fylkesmannen som 

førsteinstans kan påklages til Landbruksdirektoratet. 

 Vedtak 

Det er kommunen som fatter vedtak om tilskudd etter denne forskriften. Se kapittel 2 for veiledning 

og rutiner ved saksbehandling og vedtak. 

 Dispensasjon 

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan dispensere fra forskriften i særlige tilfeller. Se kapittel 

2.5 for veiledning om søknad om dispensasjon. 

Ved behandling av dispensasjonssøknaden skal det foretas en konkret skjønnsmessig 

helhetsvurdering av om det foreligger et særlig tilfelle som taler for at foretaket bør gis tilskudd, 

selv om vilkårene i den aktuelle bestemmelsen ikke er oppfylt.  

Vilkåret om at dispensasjon kan gis i «særlige tilfeller» betyr at dispensasjon kun skal gis når det 

foreligger en spesiell, forbigående årsak utenfor foretakets kontroll som fører til at foretaket ikke 

oppfyller forskriftens vilkår. Dispensasjonsadgangen er ment som en sikkerhetsventil, og skal kun 

anvendes i helt spesielle situasjoner. 

Forskriftens § 4 andre ledd gir ikke hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i 

jordbruksavtalen.  

 Klage 

Kommunens vedtak om tilskudd etter denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen. 

Fylkesmannens vedtak om tilskudd og dispensasjon kan påklages til Landbruksdirektoratet.  

 

Reglene for klage følger av forvaltningsloven kapittel VI. For første vedtak om utbetaling blir det 

gitt en utsatt klagefrist til tre uker etter vedtak om ordinært produksjonstilskudd er fattet, se også 
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kapittel 2.6. Vedtak om omgjøring av utbetalingen etter forvaltningsloven § 35 følger 

forvaltningslovens regler for klagefrist. Se også kapittel 1.6. for regler om tilbakebetaling og 

kapittel 2 for veiledning og rutiner ved klage og omgjøring. 

1.5 Opplysningsplikt og kontroll 

§ 5. Opplysningsplikt og kontroll 

Mottakere av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, fylkesmannen og 

Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddet. 

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er 

riktige. Tilskuddsmottaker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som 

vedkommer tilskuddet. Opplysninger kan også kontrolleres ved telling og måling på de 

eiendommer som foretaket benytter i driften. 

 
Bestemmelsen pålegger mottakere av tilskuddet en generell plikt til å oppgi opplysninger som 

kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet etterspør i forbindelse med forvaltningen av 

tilskuddet. Opplysningsplikten er begrenset til de opplysninger som forvaltningen «finner 

nødvendig» for å kunne forvalte ordningen. I dette ligger det at opplysningsplikten ikke er 

ubegrenset og at bare relevante opplysninger kan kreves.  

Bestemmelsens andre ledd fastsetter at kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet har rett 

og plikt til å kontrollere opplysningene som utgjør grunnlaget for utbetalingen. Bestemmelsen er 

særlig sentral for å sikre forvaltningens adgang til å gjøre risikobasert kontroll gjennom 

dokumentkontroll og stedlig kontroll. 

Bestemmelsen om opplysningsplikt og kontroll er i all hovedsak sammenfallende med forskrift 

19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 10. Kontroll av 

ordinært produksjonstilskudd og ekstratilskuddet kan gjøres samlet. Informasjon innhentet ved 

kontroll av søknad om ordinært produksjonstilskudd kan også brukes for å kontrollere at 

utbetalingen av ekstratilskuddet er korrekt. Se kapittel 2 om gjennomføring av kontroll. 

1.6 Tilbakebetaling og renter mv. 

§ 6. Tilbakebetaling og renter mv. 

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av 

andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves 

tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i produksjonstilskudd som tilfaller foretaket.  

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når faktura ikke betales ved forfall. Størrelsen på 

renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 

forsinket betaling m.m. 

 Tilbakebetaling 

Første ledd fastslår at tilskudd som er utbetalt i strid med vilkårene i forskriften kan kreves tilbake. 

En utbetaling er for eksempel i strid med vilkårene i forskriften dersom foretaket som har mottatt 

tilskudd ikke oppfyller kravet til vanlig jordbruksproduksjon (jf. kap. 1.2), dersom foretaket har 

mottatt tilskudd for dyr det ikke disponerte (jf. kap. 1.3.1), eller ikke oppfylte kravet om 

disponering og aktiv drift av arealene (jf. kap. 1.3.2). Dette gjelder også der foretaket ikke oppfyller 
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vilkår presisert i jordbruksavtalen (se kap. 1.1). Feilutbetaling som skyldes andre grunner, for 

eksempel feil utregning hos forvaltningen, kan også kreves tilbakebetalt. Det er den delen av 

tilskuddsutbetalingen som foretaket ikke er berettiget som skal kreves tilbake. Det kan omfatte hele 

eller deler av det utbetalte tilskuddet. 

 

Bestemmelsen sier at feilutbetalt ekstratilskudd kan motregnes i produksjonstilskudd som tilfaller 

foretaket. Som det fremgår av kapittel 2 vil tilbakebetaling i hovedsak gjøres ved motregning. 

Hovedregelen er at feilutbetalt tilskudd skal kreves tilbake. 

Forvaltningen må ta stilling til om det foreligger adgang til å endre eller omgjøre 

utbetalingsvedtaket etter forvaltningslovens §§ 34 eller 35. Før vedtaket gjøres om, må det sendes 

varsel om omgjøring, se kapittel 2. 

 Renter 

Andre ledd fastsetter at det kan kreves renter for krav som ikke innfris ved forfall. Dette gjelder for 

alle krav om tilbakebetaling. Det er ikke nødvendig å ta stilling til om det skal ilegges renter i 

vedtak om tilbakebetaling.  

1.7 Ikke alle produksjonstilskuddvilkårene gjelder for ekstrautbetalingen av tilskudd 

Det gjelder ingen særlig utmålingsregel av ekstratilskudd for foretak i driftsfellesskap. Det er derfor 

ikke nødvendig å vurdere eller ta hensyn til foretak i driftsfellesskap ved utbetaling eller 

tilbakebetaling av ekstratilskuddet.  

 

Videre er det ingen regler om avkorting av ekstratilskuddet. Det kan verken avkortes i hele eller 

deler av tilskuddet. Det er kun feilutbetalt beløp som kan kreves tilbake etter forskriftens § 6. 

Brudd på annet regelverk for jordbruksvirksomhet vil være relevant i vurderingen av vilkåret 

vanlig jordbruksproduksjon i forskriftens § 2. 

 

Det er ikke hjemmel til å ilegge renter fra utbetalingstidspunktet. 

 

Miljøkravene ved utbetaling av ordinært areal- og kulturlandskapstilskudd gjelder ikke for 

ekstrautbetalingen for grønnsaksarealer. 

 

 Saksbehandlingsrutiner for ekstrautbetalingen 

2.1 Overordnede føringer for forvaltningen av tilskuddet 

Av hensyn til jordbruksforetakenes likviditet, har jordbruksavtalepartene bestemt at 

ekstrautbetalingen skal utbetales så fort som mulig, og senest innen utgangen av 2018, jf. Prop. 119 

S (2017-2018). Produksjonstilskuddsøknadene vil ikke være behandlet ferdig på det tidspunktet. 

For å kunne gjøre utbetalingen så tidlig som mulig, bestemte jordbruksavtalepartene at søkers 

opplysninger fra søknad om produksjonstilskudd skal ligge til grunn for førstegangsutbetaling av 

tilskuddet.  
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Ekstrautbetalingen grunnet tørke vil derfor beregnes og utbetales basert på opplysningene om antall 

dyr og antall dekar som søker oppga i søknad om produksjonstilskudd i 2018. Fristen for å 

registrere og endre opplysninger i del 2 av søknad om produksjonstilskudd er 29. oktober. Jf. 

rundskriv 2018-42, er 29. oktober også fristen for å levere eller endre opplysninger i del 1 av 

søknaden i 2018. Etter at søknads- og endringsfristen har gått ut, vil Landbruksdirektoratet betale ut 

tilskudd grunnet tørke (mer informasjon i tidsplanen i kapittel 2.3).  

Saksbehandlingen av søknadsopplysningene vil skje etter at ekstrautbetalingen er utbetalt. I og med 

at opplysningene i søknad om produksjonstilskudd også ligger til grunn for ekstrautbetalingen, vil 

grunnlaget for ekstrautbetalingen saksbehandles og kontrolleres idet den ordinære søknaden om 

produksjonstilskudd saksbehandles. Dette innebærer at dersom saksbehandler godkjenner færre dyr 

eller dekar enn søker har søkt om i sitt vedtak om produksjonstilskudd, skal vedtak om 

ekstrautbetaling omgjøres, se kapittel 2.7. 

2.2 Vedtak 

Det er kommunen som fatter vedtak om ekstrautbetaling. 

2.3 Viktige datoer og frister for kommunene 

Dato Oppgave 

30.10 kl. 12.00 Søknadsopplysningene som ligger i eStil PT på denne datoen vil ligge til grunn 

for ekstrautbetalingen som utbetales 14. november. 

2.11.18 Kommunene mottar liste over foretak som skal motta ekstrautbetaling. Lista 

viser: 

- organisasjonsnummer 

- 

- 

- 

- 

foretaksnavn 

driftssenterets kommune-, gårds-, bruks- og festenummer 

antall dyr/daa per kode (basert på søkers opplysninger)  

beregnet tilskudd  

Eventuelle feil kommunen oppdager i lista meldes til fylkesmannen så fort som 

mulig. 

9.11.18 Kommunene fatter vedtak. Vedtaket anses som fattet dersom kommunen ikke 

melder ifra om feil i lista som ble sendt 2.11 innen 9.11.     

14.11.18 Tilskudd grunnet tørke utbetales. 

Landbruksdirektoratet sender vedtaksbrev til foretaket via Altinn. 

Vedtaksbrevet sendes også til kommunenes arkiv via SvarUT. 

10.12.18 kl. 10.00 Søknadsopplysningene som ligger i eStil PT den 10.12.2018 kl. 10.00 vil ligge 

til grunn for runde to med ekstrautbetaling (kun foretak som ikke har fått 

ekstrautbetaling tidligere), som utbetales 19. desember. 

Dersom det har blitt levert papirsøknader med endrede/nye 

søknadsopplysninger i del 1 (jf. rundskriv 2018-42), og dette ikke var registrert 

i eStil PT innen fristen for å bli med på ekstrautbetalingen i november, må 

saksbehandler i kommunen registrere disse søknadene innen 10. desember kl. 

09.59 for å være sikret at de nye opplysningene ligger til grunn for 

ekstrautbetalingen. 
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10.12.18 Kommunene mottar liste over eventuelle foretak som skal motta 

ekstrautbetaling, men som ikke fikk utbetalt 14.11 (kan være tilfeller hvor 

foretak etter produksjonstilskuddsforskriften har fått dispensasjon fra 

søknadsfristen m.m.). Lista viser: 

- organisasjonsnummer 

- 

- 

- 

- 

foretaksnavn 

driftssenterets kommune-, gårds-, bruks- og festenummer 

antall dyr/daa per kode (basert på søkers opplysninger)  

beregnet tilskudd  

Eventuelle feil kommunen oppdager i lista meldes til fylkesmannen så fort som 

mulig. 

14.12.18 Kommunene fatter vedtak. Vedtaket anses som fattet dersom kommunen ikke 

melder ifra om feil i lista som ble sendt 10.12 innen 14.02. 

19.12.18 Tilskudd grunnet tørke utbetales. 

Landbruksdirektoratet sender vedtaksbrev til foretaket via Altinn. 

Vedtaksbrevet sendes også til kommunenes arkiv via SvarUT. 

16.01.19 Kommunene mottar liste over søknader om produksjonstilskudd der 

saksbehandlers opplysninger er forskjellige fra søkers opplysninger (per 15. 

januar). Lista viser: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

organisasjonsnummer 

navn 

driftssenterets kommune-, gårds-, bruks- og festenummer 

antall dyr/daa per kode - søkers opplysninger 

antall dyr/daa per kode – saksbehandlers opplysninger  

differansen mellom tidligere utbetalt tilskudd grunnet tørke og 

beregnet tilskudd grunnet tørke basert på saksbehandlers verdier 

21.01.19 Kommunen har varslet omgjøring av vedtak om ekstrautbetaling i tilfeller der 

foretaket har mottatt for mye i ekstrautbetaling. Kommunen har også varslet at 

det feilutbetalte tilskuddet blir motregnet i hovedutbetalingen av 

produksjonstilskudd. 

12.02.19 Landbruksdirektoratet henter ut oversikt over avvik mellom tidligere utbetalt 

ekstratilskudd og beregnet ekstratilskudd basert på saksbehandlers godkjente 

antall dyr/dekar for alle søknader med status «Attestert».  

Dersom beregnet tilskudd basert på saksbehandlers verdier er lavere enn 

tidligere utbetalt tilskudd, legges differansen inn til motregning ved 

hovedutbetaling av produksjons- og avløsertilskudd.  

Dersom det er beregnet mer tilskudd basert på saksbehandlers verdier, må 

kommunen fatte vedtak på bakgrunn av lista innen 15.02. 

15.02.19 Kommunen fatter vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd i de tilfellene der 

beregnet tilskudd basert på saksbehandlers godkjente verdier er høyere enn 

tidligere utbetalt tilskudd. Vedtaket anses som fattet dersom kommunen ikke 

melder ifra om feil senest i løpet av 15.02. 

20.02.19 Hovedutbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og 

fritid. Motregning av for mye utbetalt tilskudd til foretak der saksbehandler har 

godkjent færre dyr/dekar enn søker oppga i søknad om produksjonstilskudd. 
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Landbruksdirektoratet sender i tillegg brev med ny beregning av 

ekstrautbetalingen til foretaket via Altinn. Brevet sendes også til kommunenes 

arkiv via SvarUT. 

20.02.19 Korrigert ekstrautbetaling til søkere der saksbehandler har godkjent flere 

dyr/dekar enn søker oppga i søknad om produksjonstilskudd. 

Landbruksdirektoratet sender vedtaksbrev med ny beregning til foretaket via 

Altinn. Vedtaksbrevet sendes også til kommunenes arkiv via SvarUT. 

Fatte vedtak med utgangspunkt i lister distribuert av Landbruksdirektoratet 

I forkant av ekstrautbetalingene av tilskudd grunnet tørke, sender Landbruksdirektoratet ut en liste 

over hvilke foretak som har fått beregnet ekstratilskudd. Lista inneholder følgende opplysninger: 

- foretakets organisasjonsnummer 

- navn 

- driftssenterets kommune-, gårds-, bruks- og festenummer 

- søkers opplysninger om antall dyr i kodene:  

o 120 – melkekyr

o 121 – ammekyr

o 119 – øvrig storfe

o 115 – hester under 3 år

o 116 – hester 3 år og eldre

o 145 – søyer født i fjor eller tidligere

o 146 – værer født i fjor eller tidligere

o 139 – melkesau født i fjor eller tidligere

o 140 – melkegeiter

o 142 – ammegeiter

o 178 – hjort 1 år og eldre

o 179 – hjort under 1 år

- søkers opplysninger om antall dekar i kode: 

o 264 – grønnsaker

- beregnet tilskudd fordelt på kode 

Det er foretak som har driftssenter i områdene som er spesifisert i kapittel 1.1.2 som ligger i 

oversikten fra Landbruksdirektoratet. Merk at for ekstrautbetaling av tilskudd for grønnsaksarealer 

kan det gis tilskudd for grønnsaksarealer som ligger innenfor områdene som dekkes av 

ekstrautbetalingen, selv om foretakets driftssenter ikke ligger innenfor områdene. Slike tilfeller må 

håndteres som beskrevet i kapittel 2.3.2. 

Når kommunen mottar lista til godkjenning, skal saksbehandler i kommunen ta stikkprøver for å 

sikre at: 

- det er beregnet riktig tilskudd 

o det vil si at sats og beregningsmåte (som beskrevet i kapittel 1.1.2) er korrekt

- tilskuddet er beregnet på riktig grunnlag 

o det vil si at det er hentet riktige opplysninger fra søknaden, og at det er beregnet

tilskudd til foretak som er berettiget tilskudd

Merk at ved førstegangsutbetaling av tilskuddet, skal tilskuddet beregnes på grunnlag av søkers 

opplysninger, jf. Prop. 119 S. Kommunen trenger derfor ikke å melde ifra om tilfeller der 

saksbehandler har godkjent andre verdier for antall dyr/dekar enn søker har søkt om. Tilfeller der 
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saksbehandler har godkjent noe annet omsøkt, må håndteres i etterkant av ekstrautbetalingen av 

tilskuddet, jf. kapittel 2.7.   

 

Kommunens vedtak skjer ved godkjenning av lista. Vedtaket anses som fattet med mindre 

kommunen melder ifra om feil innen fristene som framgår av kapittel 2.3. Eventuelle feil skal 

meldes til fylkesmannen, som tar kontakt med Landbruksdirektoratet ved behov.  

 

Det blir automatisk generert et vedtaksbrev for alle foretakene som får utbetalt tilskudd grunnet 

tørke. Landbruksdirektoratet sender vedtaksbrevet til foretakets innboks i Altinn på vegne av 

kommunen. Samtidig blir det sendt til kommunenes arkivløsning via SvarUT. 

 Fatte vedtak om tilskudd til foretak som ikke er på listene fra Landbruksdirektoratet 

Det kan være tilfeller der foretak som er berettiget tilskudd ikke ligger i listene fra 

Landbruksdirektoratet. Dette kan for eksempel være i tilfeller der foretaket har arealer som ligger 

innenfor området som er berettiget tilskudd, mens foretakets driftssenter ligger utenfor (se kapittel 

2.2.). 

 

Dersom kommunen oppdager at foretak som oppfyller vilkårene for å få ekstrautbetaling ikke er på 

listene fra Landbruksdirektoratet, må saksbehandler ta kontakt med fylkesmannen. Fylkesmannen 

kontakter Landbruksdirektoratet, som ved behov kan gi retningslinjer for videre framgangsmåte i 

slike saker. 

2.4 Kontroll 

Gjennom kontroll av opplysningene som er lagt til grunn for utbetalingen, skal forvaltingen påse at 

tilskudd utbetales i tråd med reglene i forskrift, jordbruksavtalen, og de bestemmelser og 

økonomiske rammer som Stortinget har fastsatt. 

 

For å kunne utbetale tilskuddet raskt, bestemte jordbrukavtalepartene at tilskuddsutmålingen skal 

baseres på søkers egne opplysninger i søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved 

ferie og fritid, jf. Prop. 119 S (2017-2018). 

  

Kommunens kontroll av opplysningene som er lagt til grunn for ekstrautbetalingen, skjer derfor i 

etterkant av utbetalingen. Opplysningene som lå til grunn for ekstrautbetalingen er de samme 

opplysningene som blir behandlet i kommunens saksbehandling og kontroll av den ordinære 

søknaden om produksjonstilskudd. Vilkårene for tilskudd er i all hovedsak sammenfallende med 

vilkår for produksjonstilskudd, se kapittel 1. Kontroll av opplysningene som er lagt til grunn i 

ekstrautbetalingen skjer altså gjennom behandlingen av den ordinære 

produksjonstilskuddsøknaden.  

 

Du finner nærmere omtale av saksbehandling og kontroll av søknad om produksjonstilskudd og 

tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i kapittel 6 i rundskriv 2018-30. 

 

Dersom saksbehandling og kontroll av søknad om produksjonstilskudd fører til at saksbehandler 

godkjenner noe annet enn det som var omsøkt i produksjonstilskuddsøknaden, vil det medføre at 

vedtaket om ekstrautbetaling skal omgjøres i tråd med antall dekar/ dyr som godkjennes i 

produksjonstilskuddsaken, se kapittel 2.7. 
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2.5 Dispensasjon 

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan dispensere fra forskriften i særlige tilfeller, jf. 

forskriftens § 4. Fylkesmannen må i slike tilfeller fatte et særskilt vedtak om dette. 

 

Kommunene skal veilede søker om muligheten til å søke dispensasjon. Der kommunen mottar 

søknad om dispensasjon skal den sendes til fylkesmannen sammen med kommunen sin vurdering 

av saken. Fylkesmannen må vurdere dispensasjonssøknaden og sende svar til foretaket med kopi til 

kommunen. For nærmere omtale av vilkår for dispensasjon, se kapittel 1.4.2. 

2.6 Klage 

Vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og grønnsaksareal er et 

enkeltvedtak og kan derfor påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Reglene for klagebehandling følger 

forvaltningsloven kapittel VI sine regler om klage på enkeltvedtak. Se rundskriv 2018-30 kapittel 

10.1.1 for nærmere omtale av forvaltningslovens regler for klage. 

 Klage på vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke 

Fordi klage på vedtak om ekstrautbetaling ikke vil bli behandlet før etter at det er fattet vedtak om 

produksjons- og avløsertilskudd, gis det utvidet frist for å klage på vedtak om ekstrautbetaling: 

Klagefristen er tre uker etter at det er fattet vedtak om produksjonstilskudd for 2018.  

 

Opplysningene som er lagt til grunn for ekstrautbetalingen er søkers opplysninger fra den ordinære 

produksjons- og avløsertilskuddsøknaden. Det vil derfor kun være i spesielle tilfeller at søker vil 

klage på vedtaket om ekstrautbetaling før vedtaket om produksjonstilskudd er fattet, i og med at 

vedtaket om ekstrautbetaling er basert på opplysningene som søker selv har oppgitt. Dersom det 

kommer en slik klage, kan kommunen avvente behandling til etter vedtak om produksjonstilskudd 

er fattet. 

 

I de fleste tilfeller vil det være mest aktuelt for foretaket å klage på et eventuelt vedtak om 

omgjøring av ekstrautbetaling grunnet tørke. Det vil si i tilfeller der saksbehandler har behandlet 

søknadsopplysningene i forbindelse med søknaden om produksjonstilskudd, og omgjort vedtaket 

om ekstrautbetaling grunnet tørke.  

 Klage på vedtak om omgjøring og klage på produksjonstilskudd 

I tråd med retningslinjer under vil vedtak om omgjøring av ekstrautbetaling av tilskudd grunnet 

tørke fattes på samme tidspunkt, og etter tilsvarende vurderinger som ordinært vedtak om 

produksjonstilskudd. Klage på disse vedtakene bør derfor behandles samlet.  

 

Der det har kommet inn en klage på vedtak om ekstrautbetaling eller vedtak om 

produksjonstilskudd, og klagen omhandler opplysninger som ligger til grunn i begge vedtakene, 

bør saksbehandler som hovedregel anse klagen som en klage på begge vedtak.  
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2.7 Omgjøring og tilbakebetaling 

Der kommunen i behandlingen av produksjonstilskuddsøknaden godkjenner en annen verdi enn 

søker har opplyst om (i de kodene som er listet opp i kapittel 2.2) , skal kommunen omgjøre 

vedtaket om ekstrautbetaling grunnet tørke etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. 

Kommunene skal i slike tilfeller omgjøre og fatte et nytt vedtak der utbetaling av tilskudd grunnet 

tørke er basert på de samme opplysningene som blir godkjent i vedtak om produksjonstilskudd. Det 

er ikke nødvendig å omgjøre vedtaket i tilfeller der saksbehandler har gjort en  endring, men der 

beregnet ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke blir likt som tidligere. Et eksempel på det vil 

være der et foretak ved en misforståelse har oppgitt vanlige sauer (145) i koden for melkesau (kode 

139), og saksbehandler har satt antall melkesauer til 0 og flyttet det oppgitte antallet over til kode 

145. Siden det er lik tilskuddssats for alle sauer, betyr det at beregnet ekstrautbetaling ikke endres 

som følge av saksbehandlers har gjort en endring i godkjente verdier. 

 

Landbruksdirektoratet gjør et uttrekk av alle søknader i eStil PT der saksbehandler har godkjent en 

annen verdi enn omsøkt i kodene listet opp i kapittel 2.3, der den nye beregningen gir en annen sum 

enn den som tidligere ble utbetalt. Uttrekket gjøres den 15. januar, for alle søknader med status 

«mottatt», «under behandling» og «foreløpig godkjent». Landbruksdirektoratet sender ut en 

oversikt over alle foretak dette gjelder i den enkelte kommune den 16. januar. Se tidsplan i kapittel 

2.2.  

 

Kommunene må gå gjennom listen og gjøre følgende: 

 Foretak som ikke skal være på lista 

Hvis listen inneholder foretak der saksbehandler likevel ikke skal godkjenne et annet antall dyr 

eller dekar i en av kodene som er relevante for ekstrautbetalingen i sitt vedtak, må kommunen 

endre godkjente verdier i søknaden eStil PT før søknaden attesteres. Dersom vurderingen ikke blir 

klar til hovedutbetaling, må kommunen avvente attestering. Se kapittel (etterpå). 

 Foretak som ikke er på lista, men der det skal gjøres endringer 

Det vil også være tilfeller hvor kommunen vet de kommer til å godkjenne noe annet enn omsøkt, 

men at endringene ikke framgår av oversikten fra Landbruksdirektoratet fordi det ikke er registrert i 

eStil PT på uttrekkstidspunktet. Kommunen må endre godkjente verdier i eStil PT før søknaden 

attesteres. Dersom endringen innebærer at ny beregning av ekstrautbetaling blir noe annet enn det 

som tidligere ble utbetalt, skal kommunen sende varsel om omgjøring og motregning til disse 

foretakene også. 

 Foretak som er korrekt plassert i lista  

Dersom det er riktig at kommunen vil godkjenne noe annet enn omsøkt, må kommunen sende 

varsel om omgjøring og motregning til alle foretakene som fremgår av oversikten fra 

Landbruksdirektoratet. 
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 Tilfeller der saksbehandler har godkjent færre dyr/dekar enn omsøkt 

I alle saker hvor saksbehandler godkjenner en annen verdi enn det som er omsøkt og lagt til grunn i 

ekstrautbetalingen, og dette har gitt en feilaktig merutbetaling til foretaket, skal saksbehandler 

omgjøre vedtak om ekstrautbetaling. Dette gjelder alle tilfeller som er beskrevet i kapittel 2.7.2 og 

2.7.3. Under følger veiledning for hvordan dette skal gjøres. 

1. Kommunen må det sende ut varsel om omgjøring og motregning 

Omgjøringsvarselet må sendes ut i forkant av hovedutbetalingen av produksjonstilskudd i februar 

2019. Varsel må derfor sendes så snart som mulig og senest innen 21. januar. Foretaket må gis en 

frist til å uttale seg om varselet. Denne fristen kan settes til 1. februar. 

 

Dersom foretaket fikk utbetalt mer i ekstrautbetalingen enn det hadde rett på, må kommunen i 

samme brev varsle at feilutbetalt tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og grønnsaksarealer blir 

motregnet i produksjonstilskuddet som utbetales i februar. Dette gjelder også i tilfeller der 

kommunen har avvist eller avslått produksjonstilskuddssøknaden til foretaket som har mottatt 

ekstrautbetaling. Se vedlegg 1 for eksempel på hvordan varsel om omgjøring og motregning kan 

skrives.  

2. Kommunen må fatte vedtak om omgjøring og tilbakebetaling 

Etter at saksbehandler har sendt varsel om omgjøring og motregning, må saksbehandler fatte 

vedtak om omgjøring og tilbakebetaling. 

 

Vedtaket kan skrives inn i feltet for «Begrunnelse for vedtak» (i seksjonen «Behandling» i eStil 

PT) for den aktuelle søknaden. Vedtaket om omgjøring av ekstrautbetalingen vil da framgå i 

samme brev som vedtaket om produksjonstilskudd for 2018, hvor også forklaring på avviket 

mellom søkers og saksbehandler verdi for den enkelte kode vil framgå. Motregning av ev. 

feilutbetalt ekstrautbetaling vil framgå som en egen linje markert med «Landbruksdirektoratet» i 

oversikten over beregnet tilskudd på førstesiden av vedtaksbrevet.  

 

Se vedlegg 2 for eksempel på hvordan vedtak om omgjøring og tilbakebetaling kan skrives. 

 

Det vil samtidig gå eget brev som viser ny beregning av ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke 

til foretaket, som omtalt i kapittel 2.2. Dette brevet vil også bli sendt til kommunens arkiv.  

Alle attesterte søknader med endringer legges inn til motregning i hovedutbetalingen 

I tilfeller hvor saksbehandler godkjenner en annen verdi enn det som er omsøkt og lagt til grunn i 

ekstrautbetalingen, og dette har gitt en feilaktig merutbetaling til foretaket, vil 

Landbruksdirektoratet beregne feilutbetalingen og legge kravet inn som motregning i 

hovedutbetalingen av produksjonstilskudd. Merk at dette kun gjelder for søknader som er attestert 

(dvs. der vedtak om produksjonstilskudd er fattet) innen 11. februar. 

 

Fordi det vil bli foretatt motregning i alle tilfeller hvor den maskinelle beregningen viser at det ble 

utbetalt for mye tilskudd ved den første ekstrautbetalingen, må kommunen i forkant ha sendt ut 

varsel om omgjøring som omtalt over.  

 

Om klage på vedtak om omgjøring se kapittel 2.6.2. 
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 Tilfeller der saksbehandler har godkjent flere dyr/dekar enn omsøkt 

Der saksbehandler i sin behandling av produksjonstilskuddsøknaden godkjenner en høyere verdi 

enn hva som er omsøkt, og det innebærer at foretaket skal ha mer i ekstrautbetaling enn det 

opprinnelig fikk, vil resterende tilskudd utbetales omtrent samtidig som hovedutbetalingen av 

produksjonstilskudd, når Landbruksdirektoratet kjører en korrigeringsrunde av ekstrautbetalingen. 

Saksbehandler trenger ikke å varsle omgjøring eller sende ut eget omgjøringsvedtak i slike tilfeller. 

 

Når Landbruksdirektoratet kjører en korrigeringsrunde av ekstrautbetalingen, vil det samtidig gå et 

nytt vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke til foretaket, som omtalt i kapittel 2.3. 

Dette vedtaket vil også bli sendt til kommunens arkiv.  

 Omgjøring og tilbakebetaling i de sakene hvor produksjonstilskuddsøknaden ikke er 

ferdigbehandlet ved hovedutbetalingen av produksjonstilskudd i februar 2019 

Der søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid ikke er 

ferdigbehandlet1 ved hovedutbetalingen i februar 2019 gjelder følgende: Dersom saksbehandler i 

sitt produksjonstilskuddvedtak godkjenner et annet antall dyr/dekar enn det det som var grunnlaget 

for ekstrautbetalingen, og det innebærer en endring i hva foretaket hadde fått i ekstrautbetaling, 

skal saksbehandler fatte vedtak om omgjøring av vedtak om ekstrautbetaling. Saksbehandler må 

selv skrive og sende vedtaket til foretaket.  

 

Etter å ha fattet vedtak om omgjøring, skal både vedtak som medfører en utbetaling og 

tilbakebetaling sendes til Landbruksdirektoratet som fakturaanmodning. Fakturaanmodningen 

sendes til tilbakebetalingssaker-direktetilskudd@landbruksdirektoratet.no. Følgende skal fremgå av 

anmodningen: 

 foretakets navn og organisasjonsnummer 

 foretakets adresse 

 summen som skal betales ut eller kreves inn, fordelt på ordning 

2.8 Fylkesmannens oppfølgingsoppgaver 

Kommunens vedtak om ekstrautbetaling skjer ved godkjenning av liste over foretak som skal få 

ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke, jf. kapittel 2.3.1. Vedtaket anses som fattet med mindre 

kommunen melder ifra om feil innen fristene som framgår av kapittel 2.3. Eventuelle feil skal 

meldes til fylkesmannen senest innen fristen, som tar kontakt med Landbruksdirektoratet ved 

behov. Fylkesmannen må da kontakte Landbruksdirektoratet senest innen fristen. 

 

Fordi motregning av feilutbetalt ekstrautbetaling vil skje automatisk ved hovedutbetalingen av 

produksjonstilskudd i februar, er det viktig at fylkesmannen følger opp at kommunene varsler 

omgjøring og motregning og at de faktisk fatter vedtak om omgjøring i de 

produksjonstilskuddsakene hvor det blir godkjent noe annet enn det som ble omsøkt og dette har 

ført til en merutbetaling, se kapittel 2.7. 

 
 
 
 
                                                 
1 At søknaden har status ferdigbehandlet ved hovedutbetaling betyr at den er blitt attestert innen 11. februar, 

jf. saksbehandlingsrundskriv 2018-31. 
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Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 
 

Nils-Einar Eliassen  
seksjonssjef Grete Hage Hansen 
 seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 

 
 
  
Kopi til: 

Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Norges Bondelag Pb 9354 Grønland 0135 OSLO 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollgate 9 0158 OSLO 

 

 

 

Vedlegg: 

Eksempel - Varsel om omgjøring av vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke 

Eksempel - Omgjøring av vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke 

 

 



Eksempel: 

 

Varsel om omgjøring av vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke  

Vi viser til vårt vedtak av [dato] om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og 

tilskudd for grønnsaksarealer i 2018 til ditt foretak [navn foretak] med org.nr: [org.nr.]. 

 

Du har fått utbetalt kr [total sum] i tilskudd grunnet tørke. 

 

Vi varsler med dette at vi vil omgjøre vedtaket jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c 

og kreve tilbake kr [SUM]. 

 

Ved behandling av din søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2018 ble vi oppmerksomme på 

at det er lagt til grunn feil antall dyr og/eller dekar grønnsaksareal i vedtak om ekstrautbetaling 

grunnet tørke. 

 

[Her må det skrives inn forklaring på vilkår som ikke er oppfylt med begrunnelse. Det kan for 

eksempel skrives samme begrunnelse som er skrevet som saksbehandler begrunnelse for 

avvik i eStil PT.] 

 

[Eksempler:  

Vi har funnet at ditt foretak ikke disponerte 50 melkekyr, som er lagt til grunn i vedtaket, 

men at 10 av kyrne oppført som melkekyr ikke har kalvet siste 15 måneder og dermed skal 

gis tilskudd som øvrig storfe, jf. jordbruksavtalen 2018-2019 kapittel 7.11. Dette gir en 

reduksjon i ekstrautbetalingen av tilskudd grunnet tørke på kr XX for ditt foretak.] 

 

[Du har oppført at du disponerte 15 ammekyr i din søknad. Kontroll av din søknad om 

produksjonstilskudd har vist at du kun disponerte 10 ammekyr på telledato 1. mars 2018. 

Dette gir en reduksjon i ekstrautbetalingen av tilskudd grunnet tørke på kr XX for ditt 

foretak.] 

 

[Du har ført opp 50 sau i din søknad. Kontroll av din søknad om produksjonstilskudd har 

vist at du ikke oppfylle vilkåret om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Dette gir en 

reduksjon av ekstrautbetalingen av tilskudd grunnet tørke på kr XX for ditt foretak.] 

 

[I søknad om produksjonstilskudd oppga du å disponere 50 dekar med grønnsaksarealer, 

noe som ble lagt til grunn i vedtaket om ekstrautbetaling grunna tørke. I forbindelse med 

behandling av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2018 har vi funnet at ditt 

foretak disponerte 40 dekar med grønnsaksarealer, ikke 50. Dette gir en reduksjon i 

ekstrautbetalingen av tilskudd grunnet tørke på kr XX for ditt foretak.] 

 

 

Ditt foretak oppfyller derfor ikke vilkårene i [forskrift om ekstrautbetaling av tilskudd for 

grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018 § sett inn aktuell paragraf!] / 

[jordbruksavtalen kapittel 7.13].  

 

Du kan uttale deg om innholdet i varselet 

Du kan uttale deg om innholdet i dette varselet innen 1. februar 2019. Dine kommentarer må være 

mottatt av kommunen innen fristen for å bli tatt med i vurderinga av saken.   

 



  

 

Varsel om motregning 

Vi varsler at kravet på tilbakebetaling blir gjort opp ved motregning i utbetaling av produksjons- og 

avløsertilskudd eller ved faktura.  

 

 

 

Med hilsen 

for  

 

[avsender] 

 

 

 

 



Eksempel: 

 

Omgjøring av vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke 

Vi viser til vårt vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for 

grønnsaksarealer datert [dato]. Vi viser videre til vårt varsel datert [dato] om at vedtak om 

ekstrautbetaling av tilskudd kan bli gjort om.  

 

Ved behandling av din søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2018 ble vi oppmerksomme på at 

det er lagt til grunn feil antall dyr og/eller dekar grønnsaksareal i vedtak datert [dato] om 

ekstrautbetaling grunnet tørke.  

 

[Skriv inn begrunnelse for hvorfor ikke er berettiget tilskudd for omsøkt grovforbasert 

husdyrhold/grønnsaksareal. Her vil det ofte være nok å vise til/skrive samme begrunnelse som er gitt 

for annen godkjent verdi i vedtak om produksjonstilskudd.] 

  

Ditt foretak oppfyller derfor ikke vilkårene i [[forskrift om ekstrautbetaling av tilskudd for 

grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018 § sett inn aktuell paragraf!]  / 

[jordbruksavtalen kapittel 7.13].  

 

Som følge av dette, er du berettiget kr [beløp] i ekstrautbetaling av tilskudd grunnet tørke for 2018. I 

vedtaket datert [dato] om ekstrautbetaling grunnet tørke ble du tildelt kr [beløp] i tilskudd. Du har altså 

mottatt kr [beløp] for mye i ekstrautbetaling. 

 

Vedtaket av [dato] om ekstrautbetaling grunnet tørke er basert på feil faktum, og må dermed anses 

ugyldig, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. På denne bakgrunn, omgjør vi vedtaket av 

[dato], jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c.  

 

Vi krever tilbake kr [beløp] etter forskrift om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold 

og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018 § 6. Beløpet vil bli motregnet ved utbetalingen av 

produksjons- og avløsertilskuddet ditt for 2018 eller ved faktura.        

 

Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du mottok dette 

brevet, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen skal sendes til din kommune.  

 

Med hilsen 

 

[avsender] 
 


