
 
 
 
Vedtekter for Trysil kommunes landbruksfond  
Vedtatt av kommunestyret 17.06.14. Revidert av kommunestyret 17.04.18. § 11 endra 
etter vedtak i kommunestyret 20.06.19. § 13 Klagebehandling endret etter vedtak i 
kommunestyret 23.06.20. Da ble også øvre ramme for tilskudd satt til 750 000 kroner. 
 
§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning  
Fondet ble opprettet i henhold til vedtak i Trysil kommunestyre 18.12.2013.  
Ved opprettinga av fondet var kapitalen 3 000 000 kroner.  
Fondets kapital skal benyttes som tilskudd til landbruksformål som angitt i disse 
vedtekter.  
 
§ 2 Formål  
Fondet skal benyttes til:  

 tilskudd til nybygging og renovering av eldre landbruksbygg slik at de fyller 
krava til husdyrrom etter gjeldende lover og forskrifter  

 tilskudd til grøfting av jordbruksareal  
 tilskudd til nydyrking  
 tilskudd til driftsbygninger for videreforedling av gårdens produkter  
 tilskudd til prosjektarbeid knytta til satsing på lokal mat fra landbruksnæringa i 

Trysil kommune  
 tilskudd til silo, høytørke og platting for fôring ute  

 
§ 3 Virkeområde  
Tilskudd til nydyrking og grøfting kan gis til eier av jordbruksareal eller foretak som 
leier jordbruksareal. Tiltak som gjennomføres på leid areal må ha grunneiers tillatelse. 
For nydyrking på leid areal kreves skriftlig leiekontrakt på minimum 10 år.  
 
Tilskudd til husdyrrom gis til søkere som er tilknytta konsesjonspliktig 
landbrukseiendom i aktiv drift, jf. retningslinjer for Bygdeutviklingsmidler (BU-midler).  
 
§ 4 Vilkår  
Drifta på eiendommen og det omsøkte tiltaket må være i henhold til gjeldende lover og  
forskrifter.  
Videre stilles krav om at det omsøkte tiltaket ikke er påbegynt når det søkes om 
tilskudd.  
 
§ 5 Tilskudd til husdyrrom  
Med husdyrrom menes både den delen av driftsbygninga der husdyra holder til og  
bebyggelse og anlegg som er nødvendig for forskriftsmessig husdyrdrift, som f. eks.  
mjølkerom, uteganger og gjødselanlegg.  
 
Tilskudd gis til fysiske investeringer (avskrivbare, ikke til løsøre, mobilt materiell m. v.).  
Nedre grense for å kunne søke om tilskudd er godkjent kostnadsoverslag over 
100 000 kroner.  



Det gis tilskudd på inntil 15 % av godkjent kostnadsoverslag. For bygg i all hovedsak 
utført i tre gis 5 % ekstra tilskudd. Alle kostnader regnes uten mva. Eget arbeid 
godkjennes med inntil 350 kr pr time.  
Øvre grense for tilskudd til en søknad er 750 000 kroner.  
 
§ 6 Tilskudd til driftsbygninger for oppbevaring av fôr og viderefordeling av 
gårdens produkter  
Det gis tilskudd til silo og høytørke og til bygging av platting for fôring ute.  
Det gis tilskudd til investeringer i driftsbygninger for videreforedling av gårdens 
produkter, som f. eks. pakking, skjæring, frysing og salg.  
 
Tilskudd gis til fysiske investeringer (avskrivbare, ikke til løsøre, mobilt materiell m. v.).  
Nedre grense for å kunne søke om tilskudd er godkjent kostnadsoverslag over 
100 000 kroner.  
Det gis tilskudd på inntil 15 % av godkjent kostnadsoverslag. For bygg i all hovedsak 
utført i tre gis 5 % ekstra tilskudd. Alle kostnader regnes uten mva. Eget arbeid 
godkjennes med inntil 350 kr pr time.  
Øvre grense for tilskudd til en søknad er 750 000 kroner.  
 
§ 7 Tilskudd til prosjektarbeid knytta til satsing på lokal mat  
Det gis tilskudd til prosjektarbeid knytta til satsing på lokal mat.  
 
§ 8 Tilskudd til grøfting og nydyrking  
Det gis tilskudd på inntil 2 000 kr pr daa til systematisk grøfting og inntil 30 kr pr 
løpemeter  
grøft til usystematisk grøfting.  
Det gis tilskudd på inntil 2 500 kr pr daa til nydyrking.  
 
§ 9 Søknad  
Det skal søkes på eget skjema utarbeida av kommunen.  
Søknad om tilskudd til husdyrrom skal inneholde kostnadsoverslag, finansieringsplan,  
næringsoppgave og tilleggsskjema, dokumentasjon på at tiltaket er fullfinansiert, samt  
byggeplan med tegninger og beskrivelse av tiltaket. Fullstendig driftsplan kreves for 
tiltak med kostnadsoverslag over 500 000 kroner.  
Søknad om tilskudd til driftsbygninger for videreforedling av gårdens produkter skal  
inneholde kostnadsoverslag, finansieringsplan, næringsoppgave og tilleggsskjema,  
dokumentasjon på at tiltaket er fullfinansiert, samt byggeplan med tegninger og 
beskrivelse av tiltaket. Fullstendig driftsplan kreves for tiltak med kostnadsoverslag 
over 500 000 kroner.  
Søknad om tilskudd til grøfting skal inneholde grøfteplan med beskrivelse og kart.  
Søknad om tilskudd til nydyrking skal inneholde plan for tiltaket og kart, jf. skjema. 
Søknad om godkjenning av plan for nydyrking.  
 
§ 10 Utbetaling  
Tilskudd gis for en tilsagnsperiode på 3 år.  
Tilsagnsperioden kan forlenges etter søknad med inntil 1 år.  
Tilskudd til bygningstiltak utbetales etterskuddsvis på grunnlag av framlagt regnskap.  
10 % av tilskuddet holdes tilbake til tiltaket er sluttgodkjent.  
Tilskudd til grøfting og nydyrking utbetales når tilskuddsmottaker har dokumentert at 
tiltaket er gjennomført.  
 
 
 



§ 11 Forvaltning og administrasjon  
Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift er fondsstyre for landbruksfondet. 
Rådmannen har delegert myndighet for avgjørelse i saker om støtte fra fondet på inntil 
kr 500 000. Vedtak om tilskudd fra fondet skal refereres for hovedutvalg for forvaltning 
og teknisk drift. Det skal rapporteres om bruken av fondet i kommunens årsmelding.  
 
§ 12 Forholdet til internasjonale forpliktelser i statsstøtteområdet 
(bagatellmessig støtte)  
Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale 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 
seinere tillegg og endringer.  
Støtten skal være begrensa som følger:  
Maksimal støtte må ligge innafor ei maksimumsgrense på 200 000 ECU (Omregna i 
forhold til referansekurs fastsatt av ESA (EFTA Surveillance Authority) – EFTAs 
overvåkingsorgan) til en og samme bedrift i en periode på 3 år. Bedrifter som mottar 
støtte plikter å opplyse om bagatellmessig støtte bedriften har mottatt i de siste 3 år.  
Trysil kommune velger å følge reglene for bagatellmessig støtte.  
Samla offentlig (statlig og kommunal) støtte til det enkelte omsøkte tiltak skal ikke 
overstige 50 % av kapitalbehovet for tiltaket.  
 
§ 13 Klage  
Vedtak kan påklages i henhold til § 28 i forvaltningsloven. Hovedutvalg for forvaltning 
og teknisk drift er klageorgan for vedtak som er fattet administrativt. Dersom vedtak er 
fattet av hovedutvalget selv, avgjøres klagen av kommunens klagenemd.  
 
§ 14 Godkjenning av vedtekter  
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret.


