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HØRINGSUTTALELSE- FORSLAGTILNYFORSKRIFTOMMIDLERTILINVESTERINGOG
BEDRIFTSUTVIKLINGI LANDBRUKET

Inntedning
Høringsuttatelsen er behandlet administrativt i Søndre Land kommune fordi endringene
som høres er av strukturell karakter.

Høringsuttatelse
De foreståtte endringene framkommer ryddig og tydelig i høringsutkastet. Under følger de
punkter kommunens landbruksforvattning har kommentarer tit:

S 3. Tiltaks ru er o tilskuddsnivå

3. Investerin er i roduks'onsanle :
33 % av kostnadsnivå ubegrenset oppad synes høyt, bevitgede tilskuddsmidter kan da raskt
bli brukt opp på noen tittak med stor kostnad.
Kommunen antar at fylkeskontorene fortsatt skat lage egne strategier, og det forestås at
man viderefører strategien i Oppland med inntit 33 %tilskudd på kostnad inntit 1 mittion og
10 %titskudd på kostnad over 1 mittion. Dette stimuterer tit kostnadseffektivitet og gir
mulighet for fordeling av tilskudd på flere tittak.

6. Investerin er i orbindelse med eneras'onsski te:

Kostnadsgrense500 000 kroner:
I Oppland har vi nylig fått hevet kostnadsgrunntaget for denne ordningen til 1 000 000
kroner. Dette har kommunene i landbruksnettverket i Gjøvikregionen og Hadeland
framholdt som en viktig sak.
Landbruksforvaltningen i kommunene erfarer at kostnadsnivået ved restaureringer er høyt,
og ofte er tandbrukseiendommer ved noen generasjonsskifter nedstitt, og en kostnad på kr
500 000 er for lavt til å få lagt ny kledning, skiftet tak og lagt inn nytt el-antegg på en
driftsbygning, som oftest er de mest nødvendige tittak.

Forfordeling av kvinner i generasjonsskiftefasen:
Kvinner kan få opptil 60 %investeringsstøtte ved generasjonsskifte jf høringen. En slik
forfordeling gir ofte dårtige løsninger for å få vridd ut de siste tilskuddkronene i et
prosjekt.
En prioritering etter alder og inntekt kan være et atternativ til forfordelingsstrategien til
kvinner. En slik prioritering kan bidra tit å lette generasjonsskiftet, og kanskje føre tit at
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yngre krefter stipper tit før. Forstag: dersom søker er under 25 år etter har lav inntekt, kan
søker få titskudd på inntit 60 %, uavhengig av kjønn.

Tilskudd kan ikke gis til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort:
Dette er en betingetse i høringsforstaget som vit gjøre praktisk og god saksbehandling og
kundebehandling veldig vansketig for oss i kommunen.
Det er mange praktiske forhold som spitter inn ved plantegging og gjennomføring av
investeringsprosjekter i landbruket. Et aspekt er arbeidstopper/onner, man skat helst ikke
drepe seg på å sette i gang et prosjekt, og må derfor kunne starte med f eks
grunnarbeider, grunntagsinvesteringer på tider av året hvor man ikke har arbeidstopper.
Dette er som reget ikke godt forenetig med når BU - søknadene blir avgjort av Innovasjon
Norge.

Investeringer som er utført før søknaden har fått sin avgjørelse bør man ha antedning tit å
gjøre på 'egen regning og risiko' Kostnadene tit utført arbeid på 'egen regning og risiko'
trekkes ut fra godkjent kostnadsoverstag i tildelingsbrevet fra Innovasjon Norge.

4. Søknad og utbetaling.
Høringsforstaget ønsker å «...sette vilkår for utbetatingen». Forstag om å korrigere dette tit
«...sette vilkår for stuttutbetatingen». Vilkår som settes kan være kostnadsdrivende for den
som atterede er i en kostbar byggeprosess, og det oppleves ekstra belastende å ikke få noe
tilskudd utbetalt før alle vilkår er innfridd.

Kopi er sendt til Innovasjon Norge,Opplandv/SyverAasbergpåe-post.
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