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Uttalelse til høringsforslag på forslag til forskrift om midler til investering og 
bedriftsutvikling i landbruket fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i 
Vest-Agder 

Vi viser til høringsbrev, forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i 
landbruket sendt ut av Landbruks- og matdepartementet 1.11.2014 og med høringsfrist 
28.11.2014. 
 
Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder ønsker å gi felles innspill som 
nedenfor er sammenfattet ved Fylkesmannen i Aust-Agder. 
 
Generelt:  
Vi støtter at en ny forskrift blir kun for de bedriftsrettede midlene forvaltet av Innovasjon Norge. 
 
Likevel mener vi at forskriften også bør ha med omtale som viser 
«koplinga» eller sammenhengen med andre regionale utviklingsmidler. Vi mener og at det bør 
komme tydeligere fram at midlene skal forvaltes ut fra regionale strategier og føringer 
 
Tilbakemelding på enkelt paragrafer: 
 
 
§ 2. Tiltaksområder 
Pkt. b) her brukes «bygdenæringer». Etter vår mening kommuniserer ikke bygdenæringer godt 
nok at dette egentlig handler om landbrukstilknyttete næringer som skal etableres. Også sett i 
lys av at «bygdeutvikling» er tatt ut i ny forskrift – mener vi at framlegget til formuleringen bør 
endres. Vi ønsker ny formulering; «…utvikling av ny næringsvirksomhet basert på landbrukets 
ressurser». 
 
Det som står i framlegget er greit, men etter vår mening likevel noe mangelfullt. For god 
måloppnåelse og regional legitimitet er det viktig at Innovasjon Norge forvalter tilskuddene ut 
fra regionale strategier og føringer. Dette har også LMD presisert i høringsbrevet. Vi syns det 
blir litt haltende når dette ikke er omtalt i selve forskriften. Vårt framlegg til endring i § 2 første 
setning er: «Innenfor rammene fastsatt ved jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet, og 
regionale strategier og føringer, kan midler til……………..»  
 
 
§ 3 Tiltaksgrupper og tilskotsnivå 



fylkesmannen.no/aa  Side 2 

 

 

Vi ønsker at «Andre tiltak» blir tatt inn igjen i forskriften 
Tiltaksgruppene er svært ulike, der det for investeringer er strammet inn til 
«produksjonsanlegg», mens det fortsatt er en egen tiltaksgruppe for «investering i økologisk 
fruktdyrking». Vi oppfatter dette begrensende for ikke å kunne gi investeringstilskudd til andre 
planteproduksjoner, for eksempel nyetablering av juletreproduksjon 
 
Vårt forslag til endring er: 
7. «Det kan gis tilskudd til andre tiltak dersom disse er i samsvar med regionale strategier og i 
tråd med forskriftens formål.» 
 
 
§ 4 Søknad og utbetaling 

Framlegg til ny forskrift sier at «søknad om tilskudd skal sendes til kommunen». Ved endringer 
i ny forskrift må en også se på innholdet i forskrift om kommunens saksbehandling vedr. 
søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling. I denne forskriften har kommunen et 

kontrollansvar for tiltaket. Dette harmoniserer dårlig med Innovasjon Norge sitt kontrollansvar i 
den nye forskriften. Henvisningen mellom forskriftene er tatt bort. Deling av ansvar skaper 
muligens et unødvendig «to nivå» i saksbehandlingen av samme tiltak. Vi mener det bør 
vurderes om søknaden kan sendes direkte til Innovasjon Norge med et formelt krav om at 
uttale fra kommunen skal ligge ved søknaden.  
 

 

Med hilsen 
 
 
 
Tore Haugum 
landbruksdirektør   
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
Saksbehandler: Kjellaug Øvreås, telefon: 37017599 

 
 
 
 
 


