
REGLAR FOR STØNAD TIL LANDBRUKET 
 
Etter vedtak av kommunestyret, sak 86/16, 21.12.2016 
 
I. FØREMÅL 
 
Føremålet med stønadsordningane er å sikre eksisterande arbeidsplassar i jordbruket og å 
byggje ut nye. I tillegg vil eit aktivt landbruk vere til fordel for annan næring t.d. reiseliv, jfr. 
Landbruksplanen. 
 
II. KRAV TIL BRUKA, EIGAREN M.M. 
 
Landbruksdepartementet sine generelle reglar gjeld så langt det finns aktuelle reglar.  
 
For enkelttiltak er det eit vilkår at brukar/eigar er busett i og skattepliktig til Valle kommune. 
Når det gjeld fellestiltaka kan det godtakast at enkelte av brukarane/eigarane er busette 
utanfor kommunen. 
 
III. STØNADSFORMER 
 
A. Stønad til driftsbygningar 
 
1. Stønadsordninga gjeld fylgjande driftsbygningar: 
 
a) Husdyrrom 
b) Lagerrom for avling og reiskap 
c) Veksthus 
d) Andre næringsbygg i landbruket som vert finansiera av Innovasjon Norge og som ikkje er 

så store at dei vert finansiera over næringsbudsjettet. 
 
2. Planlegging 
 
Det skal utarbeidast fullstendige byggjeteikningar med kostnadsoverslag av Norsk 
Landbruksrådgjeving (tidl. Forsøksringen)  eller nokon med tilsvarande kompetanse, ev ein 
bygningskyndig. For større byggjearbeid skal det også utarbeidast driftsplan. 
 
3. Stønad 
 
Stønaden kjem i tillegg til eventuelle tilskot frå Innovasjon Norge. 
 
Det kan gjevast stønad med inntil 20% av kostnaden avgrensa til kr. 100.000,- pr. bruk. For 
bygging av driftsbygning med driftsplan vert tilskottet acgrensa til kr. 500.000. Det vert ikkje 
gjeve tilskot til dei første kr. 100.000,- av kostnaden. 
 
For reiskapshus/gardsverkstad kan det gjevast tilskot med inntil 10% av kostnaden. 
Maksimalt kr. 40.000,- i tilskot. Fast kvadratmeter pris kr. 1.500,- i kostnadsoverslag eller 
etter regnskap dersom kostnaden vert høgare. 
 
 
 



For reiskapshus gjeld fylgjande årsverkavgrensing: 
 
- under 0,5 årsverk  0% i tilskot 
- mellom 0,5 og 1,0  50% av utrekna tilskot 
- over 1,0 årsverk  100% av utrekna tilskot 
 
Stønaden er ikkje behovsprøvd. 
 
4. Søknad, sakshandsaming: 
 
Søknaden saman med byggjeteikning og evt. kostnadsoverslag lyt sendast til: Valle 
kommune, Postboks 4, 4747 Valle. 
 
Formannskapet avgjer om søknaden kjem inn under ordninga og tilrår stønadssummen 
innanfor den budsjettramma som føreligg. 
 
5. Tilsyn og kontroll: 
 
Tilsyn og kontroll vert utført av jordbruksrådgjevar. 
 
6. Arbeidsfrist: 
 
Arbeidsfristen bør i regelen vere 3 år. 
 
7. Utbetaling 
 
Formannskapet tek avgjerd om utbetaling av stønaden etter tilråding av jordbruksrådgjavar, 
innanfor budsjettramma. 30% av ramma vert å utbetale pr. 30.6. og 70% pr. 15.11. i 
budsjettåret. Etter søknad kan utbetalinga av tilskotet skje etter behovsprøving. 
Stønaden kan utbetalast over fleire budsjettår. Stønaden kan utbetalast når arbeidet er ½ 
ferdig, ¾ ferdig og 1/1 ferdig.  
 
Stønaden vert utbetalt etter at jordbruksrådgjevar har godkjent anlegget. 
 
8. Tilbakebetaling: 
 
Stønaden kan tilbakekrevjast heilt eller delvis dersom det seinare kjem fram tilhøve som står i 
strid med føremålet. 
 
 
 
9. Minstebeløp: 
 
Stønad under kr. 4.000,- i tilskot vert ikkje å utbetale. 
 
B. Tilskot til silo, høyturke og lagerplass for rundballar 
 
 
Landbruksdepartementet sine reglar gjeld. 
1. Silo: 



 
Tilskotet kan gjevast med inntil 20% av kostnaden, inntil kr. 50.000,- (i tilskott), dei siste 10 
åra. 
 
2. Høyturke: 
 
Det kan gjevast tilskot med inntil 20% av kostnaden, inntil kr. 50.000,- (i tilskott), dei siste 10 
åra. 
 
3. Rundballar: 
 
Det kan gjevast tilskot med inntil 20% av kostnaden, inntil kr. 50.000,- (i tilskott), dei siste 10 
åra. 
 
Krav til anlegget er at pressafta må samlast opp på ein tilfredsstillande måte, jfr. reglane for 
pressaft frå silo. 
 
C. Stønad til nydyrking 
 
I samband med bruksutbygging kan det gjevast eit kommunalt tilskot på 30% av kostnaden, 
avgrensa til kr. 4.500,- pr. da. i tilskot. 
 
 
D. Tilskot til grøfting av tidlegare dyrka jord 
 
Det kan gjevast tilskot med inntil 40% av den godkjende kostnaden. Maksimalt tilskot pr. da. 
kr. 2.000,-. 
 
E. Tilskot til lukkings- og senkingsarbeid 
 
Det kan gjevast tilskot med inntil 30% av kostnaden avgrensa til kr. 75,- pr. løpemeter. 
 
F. Stønad til jordbruksvegar 
 
Det kan gjevast stønad med inntil 20% av kostnaden avgrensa til kr. 500.000,-.  
 
For å få utbetala stønad må vegane som går gjennom udyrka mark vere oppe for allminneleg 
ferdsel. (Enten fri ferdsel eller ved bompenger). 
 
G. Stønad til ombyggjing av driftsbygningar p.g.a. offentlege pålegg 
 
Det kan gjevast stønad med inntil 30% av kostnaden avgrensa til kr. 500.000,-. 
 
 
 
H. Tilleggsnæring 
 
Det kan gjevast tilskot på inntil 20% av kostnaden avgrensa til kr. 500.000,-, jfr. og pkt. III A 
1 d, andre næringsbygg. 
 



I. Andre investeringar i jordbruket 
 
Til moglege andre investeringar i jordbruket kan det gjevast stønad etter særskild søknad i 
kvart tilhøve. 
 
 
 
IV. GENERELLE VILKÅR FOR STØNAD 
 
1. Det vert berre gitt stønad til dei som oppfyller krava til produksjonstilskott i jordbruket 

eller som vil oppfylle krava etter at investeringa er gjennomført. 
 

2. Stønaden kjem i tillegg til eventuelt statstilskot 
 
3. Landbruksdepartementet sine reglar gjeld så langt det høver for dei einskilde ordningane 
 
4. Stønadene er ikkje behovsprøva 
 
5. Stønaden vert utbetalt etter at jordbruksrådgjevar har godkjent anlegget 
 
6. Arbeidsfristen er som regel 3 år. 

 
7. Stønad under kr. 4.000,- i tilskot vert ikkje utbetala. 
 
8. Formannskapet tek avgjerd om utbetaling av stønaden, innanfor budsjettramma. 30% av 

ramma vert å utbetale pr. 30.6. og 70% pr. 15.11. i budsjettåret. Stønaden kan utbetalast 
over fleire budsjettår. Stønaden kan utbetalast når arbeidet er ½-ferdig, ¾-ferdig og 1/1-
ferdig.  

 
9. Stønaden kan krevjast tilbakebetalt heilt eller delvis dersom det seinare kjem fram tilhøve 

som står i strid med føremålet 
 
10. Det er eit vilkår for stønad at bruket vert drive minst 5 kalenderår etter utbetaling av 

stønad. Ved driftsopphøyr skal 1/5 av stønaden tilbakebetalast for kvart år som er att av 5 
års fristen 

 
V. SÆRLEGE VILKÅR 
 
Søknad om stønad kan vere kopi av søknadsskjema for statstilskot der dette er aktuelt. Søknad 
om stønad elles må sendast inn særskilt. 
 
Løyvde summar kan overførast frå eit budsjettår til eit anna dersom dei ikkje er nytta fullt ut. 
 
Formannskapet gjev tilsegn om tilskot innanfor budsjettramma. 
 
  
VI. IVERKSETJING 
 
Regelendringane vert iverksett frå 01.01.2017 


