
  
Det Kgl. Selskap for Norges Vel 
 
Høringsuttalelse   
Forskrift om midler til bygdeutvikling  
 
Vi viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet datert 27.10.04. 
 
Norges Vel er enig i viktigheten av den overordnede nasjonale strategien som går på økt 
lønnsomhet i landbruksrelatert næringsvirksomheten gjennom nyskapning og 
markedsorientering. Forskrift om midler til bygdeutvikling er viktig i forhold til å nå målene. 
Ut fra det ønsker vi å knytte noen kommentarer til forslaget. 
 
Etter Norges Vels mening er det spesielt viktig at målet er en langsiktig og lønnsom 
verdiskapning og at den skal komme hele landet til gode. 
 
For å sikre dette kunne forskriftene inneholde et punkt som omhandler videre bruk av 
erfaringer fra prosjekter gjennomført med offentlig støtte. Dette gjelder både positive og 
negative erfaringer, og prosjekter som legger tilrette for at nye etablerere kan få tilgang til 
disse dataene, kan være støtteberettiget. 
 
Dette kan plasseres inn i forskriftene på forskjellig måte. Nedenfor kommer våre forslag. 
 
§ 2. Virkeområde 
En formulering om at erfaringsdata fra prosjektene skal gjøres tilgjengelig for hele landet kan 
tas inn her. 
 
§ 4. Tiltaksgrupper og tilskuddnivå 
Her kan man vurdere å opprette en egen kategori, for eksempel med tittel Formidlings- og 
videreføringstiltak, på linje med Utrednings- og tilretteleggingstiltak og Etableringsstipend.  
 
§ 5. Generelle vilkår 
Det kan formuleres et dokumentasjonskrav til de som skal søke midler. Dette bør gå på at 
erfaringer som kan komme andre etablere til gode, stilles til rådighet. Dette skal selvsagt ikke 
gjelde ”forretningshemmeligheter”, patenter, eller oppskrifter som er en forutsetning for 
virksomheten som er utviklet. Oftest vil det kanskje være organisasjonsformer og modeller for 
utvikling og drift som vil være de viktigste erfaringer andre kan dra nytte av. 
 
For øvrig støtter Norges Vel forslaget om fylkesmannen som tilskuddsforvalter på regionalt 
nivå, og at Innovasjon Norge er tilskuddsforvalter for sentrale midler. Vi har heller ingen 
bemerkninger til det som for øvrig omtales innenfor formål og virksomhetsområde, 
tiltaksgrupper og tiltaksnivå, samt andre administrative forhold rundt ordningen. 


