Driftskredittordningen gir bonden tilgang til kreditt med pant i det
han produserer.
Dermed kan driftskreditt være et viktig verktøy for å sikre inntekt.

HVORDAN VIRKER DET?
En driftskreditt kan være på opptil 40 prosent av den omsetningen bonden
har. Det vil si at dersom bonden har en kjøttproduksjon på 1 million kroner,
kan han få inntil 400 000 kroner i kreditt.
Beløp overført fra varemottaker til bank foregående år danner grunnlaget
for kreditten.
Banken tar pant i oppgjøret, og dette må derfor settes inn på bondens
driftskredittkonto.
Ved inngåelse av driftskredittkontrakten må varemottaker verifisere at
omsetningen som blir oppgitt til banken er i tråd med det de har utbetalt til
bonden året før.
Dersom bonden har flere produksjoner, inngår alle i driftskredittgrunnlaget.

DRIFTSKREDITTGRUNNLAGET BEREGNES UT FRA ET NORMALÅR
Øvre grense for kredittrammen fastsatt til 40 prosent av det
kredittgrunnlaget som blir fastsatt for produsenten.
Håndboken presiserer at dette gjelder dersom kredittgrunnlaget er
beregnet på grunnlag av et normalår.
Tørkesituasjonen i 2018 er et eksempel som preget likviditeten og
inntjeningen for mange bønder. I en slik situasjon vil ikke året anses som et
normalår. Man kan i slike tilfeller legge f.eks. legge produksjonen i et
tidligere år til grunn for driftskreditte.
Dersom produsentens kortsiktige likviditetsbehov av ulike årsaker tilsier en
kreditt utover 40 prosent av forrige års leveranser og bankene finner å
kunne gi driftskreditt utover 40 prosent, skal samtykke til dette først
innhentes fra Garantiutvalget.
I slike tilfeller må det gis en forklaring på hvorfor kreditten overstiger 40
prosent, og hvilke vurderinger som ligger bak en innvilgning utover dette,

ved innsendelse til Garantiutvalget. Bare på den måten vil varemottakers
garanti omfatte tilleggskreditten.
Garanti på tilleggskreditt vil kun bevilges i en tidsbegrenset periode.

NYETABLERT ELLER UNDER UTVIDELSE?
Også nyetablerte kan få kreditt, selv om de ikke har noen produksjon å vise
til fra foregående år.
Driftskredittens størrelse blir da basert på forventet oppgjør fra
varemottakerne. Sammen med varemottaker blir kommer bonden fram til
en driftsplan som viser hvor stor produksjon det vil være fremover.
Banken kan så innvilge kreditt med sikkerhet i de framtidige oppgjørene, på
inntil 40 prosent av forventet overført oppgjør fra varemottakerne.
Forventet omsetning må bekreftes av varemottaker, og det innvilges en
særskilt garanti på fremtidige leveranser. Den særskilte garantien er
tidsbegrenset, men går automatisk over i garanti basert på de historiske
leveransene når perioden er over.

EKSTRA SIKKERHET MED VAREMOTTAKER I RYGGEN
Ved innvilgelse av driftskreditt tar banken pant i bondens oppgjør, men i
tillegg stiller varemottaker garanti overfor banken dersom det skulle oppstå
en tapssituasjon.
Ved tap garanterer varemottakerne for 50 prosent av beviselige tap.

DRIFTSKREDITT TIL ULIKE ORGANISASJONSFORMER
Man kan også få driftskreditt om produksjonen er organisert i en samdrift,
purkering, i et aksjeselskap, samvirkeselskap eller annet.
Hver produksjon kan kun danne grunnlag for én kreditt. Det vil si at dersom
man for eksempel driver melkeproduksjon i samdrift vil man ikke kunne få
driftskreditt basert på melkeproduksjonen både i samdriften og i et
enkeltmannsforetak

HVORDAN FÅR MAN DRIFTSKREDITT?
Ta kontakt med banken du ønsker å bruke for å opprette en
driftskredittavtale. Banken tar seg av jobben med å varsle varemottaker om
at det er tatt pant i oppgjørene. Varemottaker kontrollerer og gir
tilbakemelding til banken om at medlemskap og omsetning er som det er
oppgitt til banken.
Sjekk www.rentebors.no for å sammenligne bankenes renter på
driftskreditt.

VAREMOTTAKERNE SOM ER MED I SAMVIRKEORDNINGEN









Felleskjøpet Agri SA
Felleskjøpet Rogaland Agder SA
HOFF SA
Honningcentralen SA
Norges Skogeierforbund
Norges Pelsdyralslag
Nortura SA
TINE SA

HAR DU SPØRSMÅL OM DRIFTSKREDITT?
Norsk Landbrukssamvirke kan svare på mye når det gjelder driftskreditt.

Åge Klepp
Leder driftskreditt
Tlf: 90 92 96 90
E-post: ak@landbruk.no

Helene Lillekvelland
Fagansvarlig driftskreditt
Tlf: 46 78 76 76
E-post: hl@landbruk.no

Spørsmål vedrørende den digitale løsningen for varsling av pantsettelse av
oppgjør kan rettes til Landbrukets Dataflyt på telefon: 22 05 47 30.

