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Grunnvilkår – vanlig jordbruksproduksjon

Rundskriv nr 5/2018 (kommentarrundskrivet), kap. 2.3:

 Vilkåret skal vurderes 

- for hele søknadsåret under ett, og

- i lys av hva som er normalt for den enkelte produksjonen som 
vurderes.

 Vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon skal vurderes for hver enkelt 
produksjon.



Grunnvilkår – vanlig jordbruksproduksjon

Rundskriv nr 5/2018 (kommentarrundskrivet), kap. 2.3:

 Jordbruksfaglig skjønn

 God agronomisk praksis og godt husdyrhold

 Næringsmessig preg

 Ta høyde for ulike driftsformer og normale variasjoner i drifta

 Lokale forhold

 Nyoppstartet foretak



Grunnvilkår – vanlig jordbruksproduksjon

Rundskriv nr 5/2018 (kommentarrundskrivet) – kap. 2.4 Forholdet 
mellom husdyrproduksjon og beite- og areal- og kulturlandskaps-
tilskudd for grovfôrareal 

 Beitetilskudd og areal- og kulturlandskapstilskudd har andre formål enn 
husdyrtilskuddet. 

 Formålet med areal- og kulturlandskapstilskuddet er å bidra til å skjøtte, 
vedlikeholde og utvikle kulturlandskapet gjennom aktiv drift, og til å 
holde jordbruksareal i drift i samsvar med gjeldende landbrukspolitiske 
mål. 

 Formålet med beitetilskuddene er å pleie kulturlandskapet gjennom å få 
mange dyr ut på beite, samt å få en bedre utnytting av utmarksbeite-
ressursene. 

 Ordningene har også en positiv effekt på dyrevelferden. 

 I tilfeller hvor det er gitt avslag på husdyrtilskuddet grunnet at 
vilkåret om «vanlig jordbruksproduksjon» ikke er oppfylt, kan 
dyrene likevel gi grunnlag for beitetilskudd og areal- og 
kulturlandskapstilskudd for grovfôrareal, dersom arealene er 
høstet eller beitet, og øvrige vilkår er oppfylt. 



Vanlig jordbruksproduksjon – melkeku og melkegeit

RS nr 5/2018 (kommentarrundskrivet), kap. 2.3.1 og

RS nr 4/2018 (saksbehandlingsrundskrivet), kap. 4.2:

 Melkeleveransen bør ligge på minst halvparten av gjennomsnitts-
avdråtten per årsku på landsbasis, dvs. 3 800 l. 

 Tilsvarende for melkegeit er 370 l.

 Ta hensyn til

- Økologisk drift
- Gamle raser
- Lokal foredling
- Sykdom i besetningen – ok for en periode
- Dårlig stell og fôring – aldri ok

 Ikke anledning til å fordele totalt antall liter levert melk på et mindre 
antall dyr for å oppfylle minstekravet til levert mengde.

 Konsekvens av at vilkåret ikke er oppfylt – ikke melkeku, men kan gis 
tilskudd som «Øvrige storfe».



Vanlig jordbruksproduksjon – ammeku og øvrige 
storfe

RS nr 5/2018 (kommentarrundskrivet), kap. 2.3.1 og

RS nr 4/2018 (saksbehandlingsrundskrivet), kap. 4.2:

 Slaktevekter vurderes opp mot gjennomsnittet for rasen.

 Ta hensyn til

- Om inntektene skriver seg fra slakt eller livdyrsalg

- Om det er slaktet kalver eller eldre dyr

 Melkekuer som veksler mellom å være melkeku og ammeku under 
samme laktasjon – kravet til gjennomsnittsleveranse gjelder.



Vanlig jordbruksproduksjon – sau

RS nr 5/2018 (kommentarrundskrivet), kap. 2.3.1 og

RS nr 4/2018 (saksbehandlingsrundskrivet), kap. 4.2:

 Utgangspunkt – alle søyer som ikke skal utrangeres pares.

 Reproduksjonsgraden, dvs. antall lam i forhold til antall søyer, skal ikke 
ligge vesentlig under landsgjennomsnittet – 0,91 lammeslakt per søye.

 Slaktevekta bør ikke være lavere enn 70 % av gjennomsnittet for rasen.

 Ta hensyn til

- Alder på søyene

- Alder på lamma ved slaktetidspunkt

- Rovdyraktivitet i beiteområdet



Vanlig jordbruksproduksjon – opplys saken

Se rs 4/2018 kap. 6.7.1.

Bruk de kildene dere har elektronisk tilgang til først:

 Oppslag mot Husdyrregisteret – funksjon i eStil - individliste.

 Melkekvoteregisteret – tilgang via Nett-SLF.

 Leveransedatabasen – tilgang via Nett-SLF.



Vanlig jordbruksproduksjon – opplys saken

Spør søkeren:

 Be søkeren om en beskrivelse – enten skriftlig eller ved at dere 
intervjuer vedkommende. Notat/referat fra samtale bør sendes til 
søkeren for verifisering.

 Dyreholdjournaler

 Regnskapsbilag – for kjøp og salg av dyr, utgifter til fôr

 Utskrifter fra Husdyrkontrollen



Vanlig jordbruksproduksjon – andres vurderinger

Hvordan vurderer andre fylker/kommuner «vanlig 
jordbruksproduksjon»:

Fagsamling i Hedmark 30. august 2016

Ringsaker kommune 2015

Våler og Åsnes 2015

Et par saker avgjort av Landbruksdirektoratet:

Sau - klager får medhold

Sau - klager fikk ikke medhold

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMHE/06 Landbruk og mat/Jordbruk/PT-samlinger/2016 H%C3%B8st/Krav til vanlig jordbruksproduksjon.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMHE/06 Landbruk og mat/Jordbruk/PT-samlinger/2015 h%C3%B8st/Krav til vanlig jordbruksproduksjon - Stein Inge Wien.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMHE/06 Landbruk og mat/Jordbruk/PT-samlinger/2015 h%C3%B8st/Krav til vanling jordbruksproduksjon - Anne Kristine Rosseb%C3%B8.pdf
https://www.fm-nett.no/PageFiles/9599/Vedtak i klagesak om avkortning av produksjonstilskudd og avl%c3%b8sertilskudd.pdf
https://www.fm-nett.no/PageFiles/7573/Vanlig jordbruksproduksjon p%c3%a5 sau til FM.pdf

