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Birkenes kommune (0928) har følgende kommentarer:
§ 1:

Etter at SND overtok etter landbruksbanken har vi merket oss en
betydelig vanskeligere tilgang på risikovillig kapital. Formålsparagrafen i den nye forskriften understreker ytterligere at prosjektene
skal gi grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskapning. Lønnsomheten
i tradisjonelt jordbruk er generelt svak samtidig som næringen i lang tid
har slitt på produksjonsutstyret og snart må gjennomføre omfattende
investeringer (f.eks krav om løsdriftfjøs). Næringen har likevel så stor
betydning for resten av lokalsamfunn og –næringsliv at det bør gis
anledning til å støtte mer marginale prosjekter dersom søker er fornøyd
med et tilsvarende beskjedent arbeidsvederlag. Forventet lønnsomhet er
også en størrelse som er lett å manipulere, og svært arbeidskrevende å
etterprøve. Det er derfor ikke et helt godt prioriteringsmål.

§§ 2 og 3 :
§ 4 – pkt 1, 2 og 3 :

Ingen merknad
Ingen merknad

§ 4 – pkt 4:

Det oppfattes som gledelig og positivt at:

•
•
•

Regionale tilskuddsforvaltere gis anledning til å prioritere de gode
prosjektene innenfor rammer og retningslinjer
Maksimaltak i form av kronebeløp fjernes
Tilskottsatsen heves til 30%.

Det oppfattes som urovekkende at:

•

•

Postadresse:
Postboks 115, 4795 Birkeland

Rentestøtten svekkes for de mindre til moderate investeringene ved
at satsene reduseres. En stor del av bygdeutviklingsprosjektene vi
håndterer ligger under eller rundt dagens tak på 1 mill slik at bare de
største investeringsprosjektene vil nyte godt av at taket fjernes.
Rentestøtten blir mer ”vanskelig” å fastsette. SND bør samtidig
pålegges å ha en kalkulator(-link) på hjemmesidene sine slik at
sølkere og veiledere enkelt kan finne oppdaterte satser og få
beregnet aktuelle årlige tilskudd.

Telefon: 37281500
Telefax: 37281501

Bankgiro: 2880 22 37733
Postgiro: 0801 560 7700

Organisasjonsnummer:
NO 964 965 870 MVA

§§ 5, 6, 7 og 8 :

Ingen merknad

§9:

Det påpekes skrivefeil i andre avsnitt – ordet ”ikke” skal strykes i
setningen ”Der mottakeren ikke var i god tro ……”

§ 10 og 11 :

Ingen merknad

Med hilsen

Frank J. Kismul
Jordbrukssjef
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