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Tilskuddsordningen skal medvirke til å dekke kostnader til avløsning ved jordbrukerens egen 
eller barns sykdom, ved svangerskap, ved fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved 
jordbrukerens dødsfall. Ordningen fungerer som et sikkerhetsnett når jordbrukeren helt eller 
delvis er ute av stand til å utføre det arbeidet han eller hun vanligvis vil ha gjort for å holde 
driften i gang.  

Det kan gis tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. til foretak som er registrert i 
Enhetsregisteret, og som driver vanlig jordbruksproduksjon. 

Det er et vilkår at den som har blitt avløst har hatt næringsinntekt fra jordbruks- eller 
gartnerivirksomheten i foretaket eller driftsfellesskapet. 

 Næringsinntektsvilkåret gjelder alle det søkes om tilskudd til avløsning av. Dette innebærer 
at inntekten fra foretaket må ha blitt delt mellom ektefellene for at det skal kunne gis tilskudd 
til avløsning ved sykdom og fødsel mv. for begge. Samboere må eventuelt opprette et ANS 
eller et DA for å kunne fordele næringsinntekten seg imellom.  

Fullstendige generelle vilkår finner du her : 
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/soke-tilskudd-
til-avlosning-ved-sykdom-og-fodsel/forskrift-om-tilskudd-til-avlosning-ved-sykdom-med-
videre--kommentarer-til-regelverk/-3.generelle-vilkar 

Tilskuddsordningen skal medvirke til å dekka kostander til avløsing ved : 

• Jordbrukers sykdom: 
- sykemelding / vedtak fra Nav på AAP / bekreftelse fra oppmøte ved undersøkelse /         
kontroll 
 

• Barns sykdom: 
Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år: 
- fulgt sykt barn til legeundersøkelse eller annen undersøkelse i forbindelse med 

barnets sykdom eller skade. 
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Til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år :  
- barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne 
 

• Svangerskap : 
- Svangerskapspenger fra Nav eller oppfyller medisinske vilkårene for 

svangerskapspenger uten å få utbetalt svangerskapspenger fra Nav. 
 

• Fødsel: 
- Inntil 14 dager i forbindelse med fødsel til avløsing av far eller medmor. 

 

• Adopsjon / omsorgsovertakelse : 
- Inntil 14 dager i forbindelse med omsorgsovertakelse ved adopsjon av barn/ 

fosterbarn som ikke er stebarn og ikke er eldre enn 15 år. 
 

• Foreldrepenger: 
- Foreldrepenger fra Nav / engangsstønad ved fødsel / fedrekvote uten å ha 

rett til foreldrepenger 
 

• Jordbrukers dødsfall:  
- Etterlatt gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre kan søke om tilskudd. 

 

Ingen saker er like, så ring oss gjerne for en prat eller send en e-post.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Landbruktjenester Sør SA 

Tlf. 37 02 66 99,  e-post: landbrukstjenster.sor@n-lt.no     

eller  

Astrid Langås,  Tlf. 40 47 55 91, e-post: astrid.langas@n-lt.no  
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