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Uttalelse til høringsbrev- Forslag til ny forskrift om midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket

Vi viser til høringsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet datert 01.10.2014 om forslag til 
forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Fristen for innsending av 
kommentarene er 28.11.2014.

Fylkesmannen i Telemark er positiv til forslaget og ser forslaget som en forbedring i forhold til 
dagens. Både de regionale og de sentrale midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak foreslås å 
ta ut av forskriften. Bortfall av disse midlene fra forskriften vil ikke påvirke en forsvarlig 
forvaltning av tilskuddsmidlene. Regionale midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak 
forvaltes av Fylkesmannen i henhold til fullmaktsbrevet til fylkesmennene og i tråd med det
gjeldende regelverket.

Fylkesmannen i Telemark har noen kommentarer til vurdering:

Forslaget om at «andre tiltak» oppheves vil gi mindre fleksibilitet til å kunne vurdere andre 
prosjekter/tiltak som ikke er spesifisert i «en liste over tiltak som skal kunne være tilskudds 
berettigede». Vi mener forskriften bør gi åpning for tiltak innenfor fylkesvise prioriteringer 
forankret i regionalt bygdeutviklingsprogram og som kan bidra til lønnsom investeringer. For 
Telemark vil det være aktuelt å støtte de langsiktige produksjoner hvor vi har et naturlig 
konkurransefortrinn, eks. fruktnæringen.

I følge § 3 kan det gis tilskudd til bl.a. «økologisk fruktdyrking». Vi mener at forskriften ikke bør 
begrense støtten til bare økologisk fruktdyrking, men at forskriften bør åpne for å kunne gi 
økonomisk støtte til langsiktige investeringer i hagebruksproduksjon som er agronomisk og 
økonomisk bærekraftig. I tillegg til dette ønsker vi at forskriften skal åpne opp for at vi skal 
kunne fokusere i større grad på de næringsgrenene som på landsbasis er i positiv utvikling og 
hvor markedsmulighetene er økende. Vi er litt usikre på om disse satsingsområdene omfattes av 
punkt 3 «investeringer i produksjonsanlegg» i § 3 Tilskuddsgrupper og tilskuddsnivå.

Med hilsen

Marita Bruun Francisco Javier Granados Perez
Underdirektør Rådgiver
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