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Husdyrprodusenter må bekrefte driftssenteret sitt i ny egenerklæring i 
søknad om produksjonstilskudd 

Landbruksdirektoratet vil med dette informere om en ny, obligatorisk egenerklæring i 
søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid: 
«Driftssenter for husdyrprodusent». I del 2 av søknaden for 2019, som åpnet 1. oktober, 
må husdyrprodusenter bekrefte at driftssenteret til foretaket er rett registrert hos 
landbruksforvaltningen.  
 
Søker blir i den nye egenerklæringen bedt om å se i gårdskartet hvor foretakets 
driftssenter ligger, slik det er registrert i Landbruksregisteret. Hvis driftssenteret er rett 
plassert i kartet, bekrefter søker dette ved å svare «ja» i egenerklæringen. Hvis 
driftssenteret er feil plassert, svarer søker «nei» og må i tillegg forklare hvor driftssenteret 
skal være. Landbruksdirektoratet ved Seksjon for forskning, velferds- og pristilskudd vil 
fortløpende oppdatere feil registrerte driftssentre i Landbruksregisteret i henhold til 
opplysningene gitt av søker. Viser det seg at driftssenteret ligger i en annen kommune, 
informerer vi begge de berørte kommunene om dette. 
 
 
Bakgrunn 
Foretak med husdyrproduksjon gis tilskudd etter den sone foretakets driftssenter er i. For 
at produsentene skal få utbetalt rett tilskudd, må driftssenteret til foretaket være registrert 
på riktig eiendom og på riktig bygning, jfr. kapittel 6.1 i Jordbruksavtale 2019-2020. 
 
Hensikten med egenerklæringen er å sørge for at tilskuddmottaker aktivt tar ansvar for at 
det er registret riktig driftssenter for sitt foretak, og at forvaltningens register over 
husdyrprodusentenes driftssenter blir løpende oppdatert. For distriktstilskuddene kan 
arealene i en kommune være inndelt i opptil fire tilskuddssoner. Ved å bekrefte at 
driftssenteret er rett, eller opplyse om hvor det skal være, har forvaltning og formidlere av 
pristilskudd det de trenger for å finne hvilken sone tilskudd skal utbetales etter. I tillegg vil 
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egenerklæringen gi Landbruksdirektoratet et rettslig grunnlag for å kreve tilbake feil 
utbetalt pristilskudd. 
 
 
Konsekvenser 
Innføringen av denne egenerklæringen kan føre til endringer for en del foretak i det som 
er registrert som foretakets driftssenter i Landbruksregisteret. Vi ser for oss følgende 
konsekvenser av dette: 
 
• Heretter kan foretakene oppdatere informasjonen om hvor husdyrproduksjonen er 
lokalisert, både i del 1 (mars) og del 2 (oktober) av søknad om produksjonstilskudd. Det er 
viktig at tilskuddsformidlerne forsikrer seg om at rett sone blir brukt ved utbetaling av 
distriktstilskudd kjøtt og melk. Oppdaterte soner er tilgjengelig i sonekart for 
distriktstilskudd melk og kjøtt ved søk på enkeltforetak. I tillegg blir Produsentregisteret 
kontinuerlig oppdatert med sonopplysninger fra Leveransedatabasen (LDB).  
 
• Eventuell endring av sone, som følge av at driftssenteret er flyttet, må foreløpig gjøres 
manuelt i LDB av Landbruksdirektoratet. Vi arbeider med at soneopplysningen i LDB kan 
bli automatisk oppdatert fra sonekartet når driftssenteret til et foretak blir endret i 
Landbruksregisteret. 
 
• Hvis foretaket viser seg å ha driftssenter på en annen eiendom enn den som 
driftssenteret allerede er registrert på, vil foretaket få nytt produsentnummer når 
foretakets driftssenter knyttes til en annen eiendom i Landbruksregisteret. Dette henger 

sammen med at alle landbrukseiendommer har et eget id-nummer i Landbruksregisteret, 

kalt gard-id. 

 

Produsentnummeret består av tre sekvenser: Et firesifret kommunenummer, en firesifret 

gard-id som identifiserer landbrukseiendommen og et tosifret løpenummer. Hvis 

driftssenteret blir registrert på en annen landbrukseiendom i Landbruksregisteret, blir de 

fire sifrene for gard-id byttet ut med gard-id for den nye eiendommen. Som oftest blir også 

løpenummeret endret, men ikke alltid. Dersom den nye landbrukseiendommen ligger i en 

annen kommune, blir også de fire første sifrene i produsentnummeret endret. Når foretaket 

blir knyttet til en annen eiendom i Landbruksregisteret, blir et nytt produsentnummer 

automatisk generert. Vi kjenner ikke omfanget av dette.  
 
Ved spørsmål, ta kontakt med postsvp@landbruksdirektoratet.no 
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Hilde Haug Simonhjell Elin Brekke 
seksjonssjef seniorrådgiver 
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