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Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om midler til investering og 

bedriftsutvikling i landbruket 
 

Fylkesmannen i Østfold viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet av 01.10.2014 om 

høring av forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket. 

 

  

Oppsummering av synspunkt fra Fylkesmannen i Østfold: 

 Vi er positive til presisering og tydeliggjøring av forskriftens virkeområder og 

bestemmelser, samt endring av navn 

 Vi er svært skeptiske til at de regionale midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak 

tas ut av forskriften 

 Vi er usikre på bestemmelsen om at det ikke skal kunne gis tilskudd til tiltak som er 

påbegynt før søknad er avgjort 

 

 

Forskriftens innhold og omfang: 

Fylkesmannen i Østfold er positiv til målet om en mer enhetlig forskrift, og er enig i at det er 

behov for presisering og tydeliggjøring av forskriftens virkeområder og bestemmelser. Det at 

de regionale midlene til utrednings- og tilretteleggingstiltak tas ut av forskriften er vi derimot 

skeptiske til. I høringsbrevet vises det til at det gis egne føringer for midlene i fullmaktsbrevet 

til fylkesmennene og at «behovet for en helhetlig omtale av sammenhengen mellom 

virkemidlene til næringsutvikling og verdiskaping ivaretas i de årlige 

jordbruksproposisjonene». Likevel er Fylkesmannen i Østfold usikker på om dette på lang 

sikt er tilstrekkelig til å gi de regionale midlene til utredning og tilrettelegging den forankring 

og forutsigbarhet vi mener er nødvendig for å best mulig bidra til næringsutvikling og 

verdiskaping i landbruket. 

 

De regionale utrednings- og tilretteleggingsmidlene er svært viktige i arbeidet med å 

mobilisere til økt landbruksbasert næringsutvikling. Mange bedriftsetableringer og –

utviklinger har i tidens løp kommet i gang som følge av mobiliseringsprosjekter finansiert av 

utrednings- og tilretteleggingsmidlene. Det er stor pågang på midlene, og i Østfold mottok vi i 

år gode søknader på omtrent tre ganger beløpet vi har til fordeling. 
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Fylkesmannen i Østfold mener det er svært viktig at de regionale utrednings- og 

tilretteleggingsmidlenes rolle og hensikt blir bevart fremover. Det er viktig med forutsigbarhet 

og målretting. Dette er hensyn vi føler svekkes dersom midlene ikke lenger er nedfelt i 

forskrift. Samtidig ser vi absolutt fordelen av en «rendyrket» forskrift som kun omhandler de 

bedriftsrettede midlene. Dersom utrednings- og tilretteleggingsmidlene ikke lengre skal 

hjemles i forskrift vil det være viktig med tydelige retningslinjer rundt de forvaltningsmessige 

bestemmelsene (hvem kan søke, krav til søknad, tilskuddsprosent etc.).  

 

 

Forskriftens bestemmelser: 

I §3 fremkommer det at «det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om 

tilskudd er avgjort…» Fylkesmannen er i utgangspunktet enig i dette prinsippet, men ser at 

dette kan medføre en del praktiske utfordringer. Når det gjelder byggeprosjekter spiller f.eks. 

årstiden en viktig rolle – byggingen bør starte på våren. Da tildeling av midler, tildelingsbrev 

og retningslinjer ikke er klare før godt ut på senvinteren og er det følgelig ikke mulig å 

behandle ferdig alle sakene før ideell byggestart. Når det gjelder bedriftsetableringer og –

utviklinger skjer ting raskt og en kan ikke forvente at gode avtaler og muligheter skal utsettes 

eller avslås i påvente av svar på en tilskuddssøknad. Det vil i slike tilfeller være viktig at 

støtteapparatet er en medspiller i stedet for en brems. Vi anbefaler at det gjøres vurderinger 

som tydeliggjør hva som regnes som påbegynt og om det er noen tilfeller hvor bestemmelsen 

ikke bør gjelde. 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 

 

Kjersti Stenrød e.f. Camilla Winterseth 

konstituert landbruksdirektør rådgiver 
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