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HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFT OM MIDLER TIL INVESTERING OG
BEDRIFTSUTVIKLING I LANDBRUKET

Landbruks- og matdepartementet ber om høringsuttalelse til
forskriftsutkast om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket.

Ringsaker kommune gir sine uttalelser til høringsutkastet ut i fra de erfaringene vi har med
behandling og utredning av søknader om midler. Videre de utfordringer vi ser at det nye
forslaget til forskrift kan medføre.

§ 1 Formål
Ingen merknader.

§2 Tiltaksområder.
Slik forslaget lyder går det ikke tydelig fram at også oppstart og investering i nye
produksjoner (melk, sau, ammeku m.m.) på gården er inkludert. Vi anbefaler en tilføyelse slik
at § 2 pkt. a blir som følger; Investeringer i forbindelse med oppgradering, modernisering og
fornyelse av driftsapparatet til eksisterende og nye produksjoner.

Det er videre foreslått i høringsutkastet § 2 første setning at «.. midler til investering...gis til
foretak i landbruket.» Er det da tilstrekkelig at næringskoden på foretaket er knytta til
landbruk, eller må foretaket ha næringsinntekt fra jord- og skogbruk, eller må foretaket være
knyttet til en landbrukseiendom av en viss størrelse. «Foretak i landbruk» er et vidt begrep og
bør defineres nærmere. Forskriftens intensjon om å legge til rette for langsiktig og lønnsom
verdiskaping i landbruket bør medføre at gården som helhet med jordvei, skog, utmark og
bebyggelse vektlegges ved vurdering av søknad om investeringsmidler. Det anses som lite
hensiktsmessig å gi investeringstilskudd til bygg som ikke er knyttet til en landbrukseiendom.
Begrepet «foretak innen landbruk» vil også kunne innbefatte AS, og det bør utredes nærmere
om dette kan gi utilsikta konsekvenser.

Det må videre vektlegges at de ulike generasjonene på gården fortsatt kan søke Bu-midler.

I § 2 siste ledd foreslås følgende; «Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som erpåbegynt før
søknad om tilskudd er avgjort..» Det er viktig å sikre at investeringsmidlene ikke blir brukt
som etterbetaling av allerede gjennomførte prosjekt, eller at det legges opp til en generell
forventing om at midler gis uten grundig redegjørelse av prosjektet og en viss lønnsomhet og
god gjennomføringsevne. Landbrukskontoret anser det likevel som viktig fortsatt å beholde et
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viss skjønn i forbindelse med innkomne søknader siden formålet med midlene er jfr. § 1 å
legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping i landbruket. Med få søknadsfrister i
året og lang behandlingstid samsvarer ikke dette alltid med praktisk gjennomføring av
byggeprosjekt. I enkelte tilfeller vil produksjonen komme i gang ett år tidligere dersom det gis
rom for skjønn i større prosjekt. Oppstart av grunnarbeidet er svært årstidsavhengig og det
kan være en fordel å kunne starte på dette arbeidet før søknaden er endelig avgjort. Siden det
er begrensinger i utmåling av tilskudd vil det i store prosjekt ikke medføre større utbetalinger
av tilskudd enn om prosjektet blir satt på vent. Det er viktig at ordningen med midler til
investeringer ikke er en brems for utvikling og investering i landbrukseiendommene, men en
tilrettelegger for investeringer.

Det foreslås derfor at forskriften beholder formuleringen slik den er nå «Dersom arbeidene er
påbegynt før søknad er avgjort kan tilskudd og rentestøtte nektes innvilget». Dette gir en
mulighet for skjønn i enkelte,men spesielle tilfeller.

§ 3 Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå
I § 1 er kvinner i landbruket tatt ut som et spesielt tiltak, og det er tatt høyde for at
likestillingsloven favner dette slik at menn og kvinner gis like muligheter. Resten av
forskriften bør da føres på samme linje, og § 3 pkt. 2 gjøres kjønnsnøytral. Det samme gjelder
for § 3 pkt. 6. Tilskuddsandel på inntil 75 % kan fortsatt være gjeldene for personer under 35
år og til prosjekt som på en spesiell måte bidrar til mangfoldet av bygdenæringer i distriktet.

§3 Pkt. 5. Investeringer i økologisk fruktdyrking. Det bør også gis åpning til å søke på
tilskudd for fruktdyrking som ikke er planlagt økologisk og med > 15 års omløpstid. Det vil
være svært positivt for stimulering av økt norsk fruktdyrking. Det er ellers vanskelig å følge
opp hvorvidt investeringer i økologisk fruktdyrking forblir økologisk. Tilskudd til økologisk
dyrking bør gis gjennom produksjonstilskuddet.

§ 4 Søknad og utbetaling
Ingen merknader

§5, § 6, § 7 og § 8 ingen merknader.
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