
Gratulerer som ny gardbruker og/eller skogeier 

Når du starter som bonde er det mange valg som skal tas og mange registreringer som må 

ordnes i oppstartfasen. Det skal på plass både organisasjonsnummer, produsentnummer, 

kontonummer, momsregistrering osv. I en oppstartsfase må du også antagelig ha en 

driftskreditt på plass, før pengene begynner å komme inn. 

 

Foretak/Organisasjonsnummer 

Du må ha et organisasjonsnummer for å kunne skaffe deg 1) produsentnummer og 2) for å 

kunne søke produksjonstilskudd i jordbruket. Organisasjonsnummer kan du skaffe deg ved å 

gå inn på www.brreg.no/registrering En slik registrering gjøres enklest og raskest gjennom 

Altinn, eller manuelt via ”Samordnet registermelding”. 

Produsentnummer  
Alle som driver et jordbruksforetak må ha et produsentnummer som er registrert hos de som skal 

kjøpe råvaren din dvs. meieri, slakteri, kornmottak etc. Organisasjonsnummer må være på plass før 

du kan få tildelt produsentnummer. For registrering må du opplyse om følgende: navn på foretak, 

navn på person, gnr./bnr., fødselsnr. (11 siffer) og organisasjonsnummer.  

Ta kontakt med Landbrukskontoret landbrukskontoret@gausdal.kommune.no for oppretting av 

produsentnummer.  

Regnskap 
De fleste landbruksforetak har avgrenset regnskapsplikt, dvs. at de slipper å levere årsregnskap til 

Brønnøysundregisteret, men de har bokføringsplikt og må levere ligningsoppgave til skatteetaten 

(sammen med selvangivelsen). Ta kontakt med et aktuelt regnskapskontor for ytterligere info. 

Kontonummer/driftskreditt  

I en oppstartsfase vil det i mange tilfeller være behov for å ha en driftskreditt. Ta kontakt 

med din bankforbindelse. Når du skal søke omdriftskreditt, vil banken blant annet ha en 

oversikt over planlagt omsetning på gården. For å få driftskreditt kreves det at du har 

leveranser til samvirkeorganisasjoner eller private organisasjoner som er tilknyttet 

driftskredittordningen. 

For at driftskreditten skal aktiveres hos banken, må du være momsregistrert i 

Brønnøysundregistrene. I tillegg vil banken måtte ha en godkjenning fra garantiutvalget som 

består av samvirkeorganisasjonene. Denne godkjenningen søker banken for deg. 

Garantiutvalget har en behandlingstid på minst 2 uker. Derfor er det også her viktig at du 

starter prosessen tidlig. I en oppstartsfase kan dette være litt utfordrende da du må ha en 

omsetning på minst kr. 50.000,- for å bli mva-registrert. Dersom du tar over et foretak som 

er momsregistrert, vil kjøper som regel bli godkjent i mva-registeret, uten å måtte 

dokumentere omsetning. Ta gjerne kontakt med en regnskapsfører for å få hjelp til 

prosessen. 

http://www.brreg.no/registrering
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Mattilsynet/dyreholdsid 

Virksomheter og personer som eier produksjonsdyr har og plikt til å registrere dyreholdet sitt i 

Mattilsynets husdyrregister, via MATS skjematjeneste og innlogging via Altinn. Vesentlige endringer i 

dyreholdet skal meldes til Mattilsynet. Skjema finnes på www.mattilsynet.no  

Dyreholdsid kreves for merking av sau og storfe - ta kontakt med Mattilsynet for å få id. 

Medlemskap i leverandør- eller mottakerbedrift 
Når du har valgt hvem du skal levere dine råvarer til, tar du kontakt med bedriften og melder inn ditt 

medlemskap. For at du skal bli  registrert som medlem må du ha organisasjonsnummer, 

produsentnummer og kontonummer. 

KSL – Kvalitetssystem i landbruket  

Du må opprette personlig bruker hos KSL og etablere KSL-system på garden for å få KSL-tillegg på 

varer foretaket leverer. For oppretting av bruker se her https://www.ksl.no/no/ksl-hjelp/ksl-

hjelp/innlogging/innlogging-paa-1-2-3 
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