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RETNINGSLINJER FOR LANDBRUKSFONDET  
Vedtatt i Tingvoll Kommunestyre 15.april 2004, revidert i Tingvoll kommunestyre 14.03.2013 

 

 

Forvaltning av fondet 
 Kommunale avsetninger utgjør grunnkapitalen. Renter tilføres fondet. 

 

 Budsjett og regnskap skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar 

med gjeldende forskrifter. Kommunestyret har forvaltningsmyndighet for 

”landbruksfondet”. 

 

 Arbeidsutvalget i Tingvoll Landbruksråd er høringsinnstans. 

 

 Utviklingsutvalget utgjør styret for fondet, og behandler alle søknader. Søknader skal 

presenteres skriftlig og skal inneholde en beskrivelse av prosjektet/ tiltaket og 

kostnadsoverslag. Søknadsfrist er 15.mai hvert år. 

 

 Dersom det kommer inn så mange søknader at tildeling av støtte i henhold til 

retningslinjer overskrider totalrammen vil tilskuddet til alle tilskuddsberettigede 

søkere reduseres med en forholdsmessig prosentsats.  

 

 Frist for gjennomføring av omsøkt tiltak settes til 1 år fra vedtaksdato. Det kan søkes 

om inntil ett års utsettelse. Dersom tiltaket ikke blir gjennomført innen fristen trekkes 

tilskuddet tilbake og tilbakeføres til landbruksfondet.  

 

 Tilskuddet utbetales etterskuddsvis etter regnskap og rapport.  

 

 Vedtak om avslag på søknad om støtte fra fondet anses som enkeltvedtak etter 

Forvaltningsloven § 2, og kan påklages. Formannskapet er klageinstans. Klagen skal 

framsettes skriftlig ovenfor Utviklingsutvalget som uttaler seg i saken, før den sendes 

videre til Formannskapet til endelig avgjørelse. Klageprosedyren følger ellers 

bestemmelsene i Forvaltningsloven. 

 

Avgrensninger 

 Tilskuddet avgrenses til maksimalt 30 % av kostnadsoverslaget. 

 

 Minimum tilskuddsbeløp det kan søkes om, og som kan innvilges, er på kr 1000 per 

søknad. 

 

 Maksimalt tilskudd fra landbruksfondet avgrenses til totalt kr 25.000 per år per 

driftsenhet. 
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Støtteformål 

 Landbruksfondet skal nyttes til videreutvikling av eksisterende landbruk, og til 

etablering av ny næring på gårdsbruk i tilfelle andre støtteformer, f.eks. BU- midler 

ikke er aktuelle.  

 Støtte kan gis til gårdsbruk som er berettiget produksjonstilskudd og aktive 

skogeiere/hagebrukere. 

 Det legges spesielt vekt på sysselsetting. Tiltak som er nedfelt i strategiplan landbruk 

kan støttes. Tiltak som bidrar til å minske forurensing og fremme gode og langsiktige 

løsninger skal prioriteres. Tiltak som i særlig grad eller relativt sett bidrar til å øke 

forurensing og gir miljøforstyrrelser skal ikke støttes. 

 I beregning av kostnadsoverslag skal normerte satser benyttes der normerte satser 

fremgår av retningslinjene for landbruksfondet (eget arbeid, nydyrking, kantrydding 

av traktorveier og skogplanting der det har stått furu eller blandingsskog). 

 

 

 Eksempel på aktuelle tiltak som kommunen ønsker å prioritere: 
 

Tilskudd til investering i eksisterende landbruksdrift på gårdsbruk 

Det kan gis tilskudd til kostnadskrevende investeringer og videreutvikling av 

eksisterende drift på gårdsbruk. 

Eksempler kan være: 

 Kjøp av melkekvote 

 Nydyrking kan støttes med inntil kr 1500 per daa. 

 Mindre investeringer i driftsbygninger og produksjonsutstyr. Tilskudd gis kun 

til faste anlegg eller varig produksjonsutstyr.  

 

Tilleggsnæringer/ nyetableringer  

Tilskudd kan gis til oppstart av næring på gårdsbruk som ikke har vært i drift den 

senere tid, eller til oppstart av nye næringer som tilleggsnæring til den eksisterende 

driften på gården.  

 

 

Utmark/ beitebruk 

Det kan gis tilskudd til fellestiltak for å utnytte utmarksbeite 

 

Skogbruk 

 Det kan gis støtte til kantrydding av traktorveier klasse 7 og 8 med inntil kr 3 

per løpemeter. 

 

 På hogstflater hvor det har stått furu eller blandingsskog kan det gis kr 300 per 

daa i støtte til skogplanting.  

 

 Det kan gis støtte til vedlikehold av traktorskogsveger.  
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Kompetansehevende tiltak 

Det kan gis tilskudd til utgifter i forbindelse med kurs/ utdanning som søkeren deltar 

på med hensikt å tilegne seg ny kunnskap som er nødvendig for å utvikle driften. 

Tilskudd kan gis til kursavgift og avløserutgifter som følge av kursdeltakelse. Det kan 

også gis tilskudd til tilrettelegging av fellestiltak.  

  
 
 

Utbetaling av tilskudd:  
 Tilskudd utbetales etterskuddsvis, etter at omsøkt tiltak er ferdigstillt. 

 Søkeren lager en rapport og et regnskap for det ferdige prosjektet før tilskuddet 

utbetales. Rapport og regnskap sendes Tingvoll kommune. 

 Dersom sluttregnskapet viser at kostnaden blir mindre enn i kostnadsoverslaget blir 

tilskuddet redusert tilsvarende. 

 Kommunen kan kontrollere tiltak/ prosjekt ved befaring før utbetaling. 

 Godkjente satser for eget arbeid: 

 Manuelt arbeid: kr 200 per time 

 Arbeid med motorsag: kr 250 per time 

 Arbeid med traktor eller gravemaskin: kr 400 per time 

   
 

 
 

 

 


