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Viktig informasjon til husdyrprodusenter 
som søker om å få fradelt tomt
DERSOM DU:

• driver husdyrproduksjon

• søker kommunen om å fradele tomt

• planlegger å etablere husdyrproduksjon på den 
utskilte tomten

er det viktig at du er oppmerksom på at tett samarbeid 
mellom to eller flere foretak kan få konsekvenser etter 
produksjonstilskudd- og husdyrkonsesjonsregelverket.

NÅR ER SAMARBEIDET SÅ TETT AT DET FÅR KONSE-
KVENSER?
Når to eller flere foretak samarbeider så nært at de 
oppnår, eller har mulighet til å oppnå, økonomisk gevinst 
eller fordel av samarbeidet, er samarbeidet i strid med 
husdyrkonsesjonsregelverket dersom foretakenes sam-
lede produksjon overstiger konsesjonsgrensen. 

Samarbeidet får konsekvenser etter produksjonstilskudd-
regelverket når foretak reelt sett inngår i én felles virk-
somhet og søker tilskudd uten å opplyse om samarbeidet

Vurderingen av om foretak har en økonomiske fordel av 
samarbeidet eller av om foretak reelt sett inngår i én fel-
les virksomhet, gjøres skjønnsmessig ut i fra forholdene 
i den konkrete sak. Momenter som spiller inn er blant 
annet økonomisk sammenblanding, geografisk nærhet, 
driftsopplegg, nære relasjoner med videre. 

KONSEKVENSER AV TETT SAMARBEID VED HUSDYR-
PRODUKSJON 
Dersom den samlede produksjonen til foretakene over-
stiger konsesjonsgrensen, skal den eller de ansvarlige 
ilegges standardisert erstatning etter husdyrkonses-
jonsregelverket. Erstatningsbeløpet kan bli svært høyt 
avhengig av størrelsen på produksjonen og hvor lenge det 
ulovlige samarbeidet har pågått. 

Etter produksjonstilskuddregelverket får foretakene i 
samarbeidet beregnet tilskudd for det samlede dyre-
antallet og arealet som disponeres innad i driftsfelles-
skapet. Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har 
unnlatt å opplyse om at de er i driftsfelleskap, skal til-
skuddet avkortes.

DERSOM DELINGSSØKNADEN DIN GODKJENNES, 
BØR DU:

• sette deg godt inn i reglene om samarbeid i produk-
sjonstilskudd- og husdyrkonsesjonsregelverket for å 
bli klar over konsekvense av at du etablerer tett sam-
arbeid med noen

• kontakte ditt lokale landbrukskontor eller fylkes-
mannens landbruksavdeling for mer informasjon og 
veiledning om dette

KONTROLL
Kommunen og/eller fylkesmannen kan kontrollere om 
foretakene er i et driftsfellesskap. Dersom du får sam-
tykke til deling etter jordlova § 12 og det etableres hus-
dyrproduksjon på den utskilte tomten, må du regne med 
å bli kontrollert.

REGLENE OM SAMARBEID FINNER DU HER:

• svine- og fjørfeproduksjonsloven § 3 første ledd og 
§ 10  
(lov 16.01.2004 nr. 5 om regulering av svine- og 
fjørfeproduksjonen)

• svine- og fjørfeproduksjonsforskriften § 8  
(forskrift 01.04.2004 nr. 611 om regulering av 
svine- og fjørfeproduksjonen)

• produksjonstilskuddforskriften § 7 annet ledd  
(forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjontil-
skudd og avløsertilskudd i jordbruket)

Du finner disse på www.lovdata.no, www.landbruksdi-
rektoratet.no, eller ved å kontakte din kommune eller 
fylkesmann.


