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Vedtekter for Engerdal kommunes jordbruksfond
Vedtatt av kommunestyret 27.10.2016.
Med endringer:
Kommunestyret 18.04.2018 i sak 18/37.
Kommunestyret 12.09.2018 i sak 18/71.
§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning
Fondet ble opprettet i henhold til disse vedtekter med vedtak i kommunestyret 27.10.2016.
Fondets kapital er på 3 000 000 kroner. Avkastningen fra fondet tilføres kapitalen i fondet.
§ 2 Formål
Fondet skal bidra til økt aktivitet og vekst innen jordbruksnæringen i Engerdal. Fondet skal
være et supplement til andre støtteordninger og det er viktig å prioritere satsingsområder.
Prioriterte satsingsområder:
 Tilskudd til driftsbygninger for oppbevaring av fôr og videreforedling av gårdens
produkter
 Tilskudd til prosjekter tilknyttet lokalmatproduksjon
 Tilskudd til nydyrking, drenering ved nydyrking og istandsetting av tidligere fulldyrka
jord som skal nyttes til produksjon, og drenering av fulldyrket jordbruksareal som er i
drift.
 Tilskudd til nybygging, påbygging eller oppgradering av eldre driftsbygninger for
husdyrhold
 Tilskudd til planlegging innen husdyrproduksjon
 Tilskudd til viktig investering/tiltak som fører til økt aktivitet og vekst
 Etablererstipend for brukere under 35 år
§ 3 Virkeområde
Tilskudd til nydyrking og drenering kan gis til eier av jordbruksareal eller foretak som leier
jordbruksareal. Tiltak som skal gjennomføres på leid areal må ha grunneieres tillatelse. For
tiltak på leid areal kreves skriftlig leiekontrakt på minimum 10 år.
Tilskudd til bygningsmessige tiltak gis til søker som er tilknyttet konsesjonspliktig
landbrukseiendom i aktiv drift, jf. retningslinjer for Bygdeutviklingsmidler (BU-midler).
§ 4 Vilkår
Drifta på driftsenheten må være i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Videre stilles det
krav om at tiltaket ikke er påbegynt når det søkes om tilskudd. Unntak er søknader etter § 11.
§ 5 Tilskudd til driftsbygninger for oppbevaring av fôr og videreforedling av gårdens
produkter
Det gis tilskudd til silo, høytørke og til bygging av platting for fôring ute.
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Det gis tilskudd til investeringer i driftsbygninger for videreutvikling av gårdens produkter
som f.eks. pakking, skjæring, frysing og salg. Tilskuddet gis til fysiske investeringer
(avskrivbare, ikke løsøre, mobilt materiell mv.).
Det gis tilskudd på inntil 20 % av framlagt kostnadsoverslag.
§ 6 Tilskudd til prosjekter tilknyttet lokalmatproduksjon
Det kan gis tilskudd til prosjektarbeid tilknyttet lokalmatproduksjon (videreforedling av
gårdens produkter).
Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag.
§ 7 Tilskudd til drenering, nydyrking og istandsetting av tidligere fulldyrka jord som
skal nyttes til produksjon
Det kan gis tilskudd på inntil kr. 1.000,- per daa til systematisk grøfting/omgraving/profilering
og inntil kr. 15,- per løpemeter grøft til usystematisk grøfting.
Det kan gis tilskudd på inntil kr. 2.500,- per daa til nydyrking. Det kan gis tilskudd på inntil
30 % av godkjent kostnadsoverslag, eksklusive utgifter til drenering.
Nydyrking som omfatter drenering, gis i tillegg tilskudd til drenering, jfr. første ledd.
Det kan gis tilskudd på inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag til istandsetting av tidligere
fulldyrket jord som trenger betydelig innsats for å få opp i tilfredsstillende drift igjen og som
skal benyttes til produksjon.
§ 8 Tilskudd til nybygging, påbygging eller oppgradering av eldre driftsbygninger for
husdyrhold
Det kan gis tilskudd til nybygging, påbygging eller oppgradering av eldre driftsbygninger for
husdyrhold som ikke mottar vesentlig økonomisk støtte fra andre offentlige bidragsytere.
Det kan gis tilskudd på inntil 25 % av godkjent kostnadsoverslag.
§ 9 Tilskudd til planlegging av husdyrproduksjon
Det kan gis tilskudd til økonomisk rådgivning, utarbeidelse av driftsplan og planlegging av
oppstart for nyetablerere innen husdyrproduksjon.
Det kan gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag, tilskudd begrenset oppad til
kr. 15.000,-.
§ 10 Tilskudd til viktig investering/tiltak som fører til økt aktivitet og vekst
Det kan gis tilskudd til søknad som ikke er definert under tiltakene i §§ 5 til 9.
Søknaden må være innenfor formålet med jordbruksfondet, jfr. § 2 og skal vurderes opp mot
hva dette kan skape av vekst og utvikling til den enkelte næringsutøver og/eller vekst i
primærnæringen i Engerdal.
§ 11 Etablererstipend for nye brukere
Det kan gis etablererstipend på inntil 100 000 kr til nye brukere der det ikke er gitt
etablererstipend fra andre bidragsytere.
Vilkår: Søker må ha etablert dyrehold basert på grovforproduksjon i løpet av foregående
kalenderår, evt. kjøpt landbrukseiendom med etablert dyrehold i samme tidsrom, og selv være
aktiv bruker på søknadstidspunktet. Kun en person gis bidrag pr landbrukseiendom. I
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enkeltpersonforetak må søkeren være den som står oppført som ansvarlig for driften.
Driftsomfanget av dyreholdet må minimum tilsvare grensen for merverdiavgiftspliktig
omsetning og søker som driver i samdrift må ha arbeidsandel i samdrift som minst tilsvarer
samme årlige omsetning. Alternativt til dette kan det for dyrehold som bygges opp fra
grunnen av eller bygges opp fra et lavt nivå – leveres driftsplan som sannsynliggjør at
tilsvarende driftsomfang oppnås innen driftsplanperioden.
Søknaden vedlegges kopi av næringsoppgave av foregående år, kopi av kjøpekontrakt på
landbrukseiendommen, samt eventuelt andre dokumenter som kommunen ber om.
§ 12 Søknad
Det skal søkes på eget skjema utarbeidet av kommunen.
Alle søknader skal inneholde prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og finansieringsplan, samt
nødvendige avtaler, tegninger, planer og kart.
Fullstendig forretningsplan eller driftsplan kreves for tiltak med et kostnadsoverslag på over
kr. 500 000,-.
§ 13 Utbetaling
Tilskudd kan gis for en tilsagnsperiode på inntil 3 år.
Tilsagnsperioden kan forlenges etter søknad med inntil 1 år.
Alle kostnader regnes uten mva. Eget arbeid godkjennes med inntil kr. 350,- per time.
Innleide maskiner med fører godkjennes etter Bedre Gårdsdrifts leiekjøringspriser for
gjeldende år.
Tilskudd til drenering og nydyrking samt andre tilskudd på inntil kr. 30.000,- utbetales når
tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført.
For øvrige tiltak utbetales inntil 75 % av tilskuddet etterskuddsvis i forhold til framdrift og
dokumenterte utgifter. Minimum 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført
og godkjent.
§ 14 Forvaltning og administrasjon
Alle søknader over kr. 30.000,- legges fram for kommunestyret for avgjørelse, men
Rådmannen gis delegert myndighet for avgjørelser i søknader om støtte fra jordbruksfondet
på opptil kr. 30.000,-. Unntatt er saker som behandles etter § 10, som alltid legges fram for
kommunestyret for avgjørelse. Rådmannen gis delegert myndighet for avgjørelser i saker som
gjelder forlengelse av tilsagnsperiode med inntil 1 år. Vedtak fra fondet skal refereres for
formannskapet.
Jordbruksfondet evalueres og rapporteres til kommunestyret ved slutten av året.
§ 15 Forhold til internasjonale forpliktelser i støtteområdet (bagatellmessig støtte)
Bruken av fondet må være i samsvar med internasjonalt regelverk Norge har sluttet seg til på
statsstøtteområdet. (Se EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til de
europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med senere tillegg og endringer.
Støtten skal begrenses som følger:
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I følge forordningen for bagatellstøtte kan en bedrift få inntil 200.000 euro (omregnet i
forhold til referansekurs fastsatt av ESA (EFTA Surveillance Authority – EFTAs
overvåkingsorgan)) i bagatellstøtte fordelt over tre regnskapsår. Bedrifter som mottar støtte
plikter å opplyse om bagatellmessig støtte bedriften har mottatt i de siste 3 år.
Engerdal kommune velger å følge reglene for bagatellmessig støtte. Samlet offentlig (statlig
og kommunal) støtte til det enkelte omsøkte tiltak kan ikke overstige 50 % av kapitalbehovet
for tiltaket.
§ 16 Klage
Vedtak kan påklages i henhold til § 28 i forvaltningsloven. Formannskapet er klageorgan.
§ 17 Godkjenning av vedtekter
Vedtektene kan endres etter vedtak i kommunestyret.

