
Reglement for tilskudd til 
landbruk i Målselv 
 

Kap. I Formål  

§ 1 Formål  
Formålet med tilskudd til landbruk er å oppfylle kommunen sitt til enhver tid 
gjeldende handlingsprogram til Utviklingsplan Næring. Tilskudd skal sikre og 
styrke eksisterende arbeidsplasser i landbruket i Målselv og bidra til 
generasjonsskifte og videreutvikling. 

 

Kap. II Krav til brukene, eierne med flere 

§ 2.1 Krav til drift  
Foretak som mottar produksjonstilskudd kan søke om kommunalt tilskudd til 
tiltak i jordbruket. Skogeiendommer med produktiv skog kan få tilskudd til tiltak 
i skogbruket. Det gis ikke tilskudd til foretak registrert som AS.  

§ 2.2 Hvem kan søke  
Kommunale tilskudd skal som hovedregel gis til foretak der hovedbruker er 
bosatt i Målselv eller som skal flytte til Målselv før tilskuddet utbetales.  

Det kan gis tilskudd til organisasjoner, faglag og andre som organiserer felles 
tilbud eller tiltak til landbruksforetak i Målselv. 

 

Kap. III Generelle regler 

§ 3.1 Støttemidler og rullering  
I forbindelse med det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan skal det 
vurderes om det er rom for å tilføre nye midler. Midlene blir stilt til rådighet for 
rådmannen som har ansvaret for å fatte vedtak/innstille til vedtak. Rådmannen 
vedtar søknader på inntil kr. 10.000. Øvrige saker behandles av 
formannskapet.  

Når handlingsprogrammet i Utviklingsplan Næring rulleres, skal også 
prioritering av tiltak og satser i kapittel IV i dette reglement rulleres. Plan og 
næringsutvalget innstiller til kommunestyret. 



Ved vedtak om økonomisk støtte fra kommunen blir det utarbeidd et 
tildelingsbrev. I dette brevet skal generelle og spesielle vilkår for vedtaket gå 
fram. Herunder også krav til dokumentasjon. Tildelingsbrevet inneholder òg en 
erklæring om at søker er kjent med vilkåret for vedtaket og at søker vil oppfylle 
disse. Tildelingsbrevet skal signeres av søkeren og returneres til kommunen 
før vedtaket er gyldig.  

Søker forplikter seg til å drive produksjonen eller foretaket i 5 år etter at 
tilskuddet er utbetalt. Avskrivbare driftsmidler som det gis tilskudd til kan ikke 
selges videre de første 5 år uten at driftsmiddelet erstattes av tilsvarende eller 
bedre løsning. Det gis ikke støtte til driftsmidler under aktiveringsgrensa som 
er kr. 15.000.  

Det er ikke mulig til å gjøre bindende vedtak om disponering av eventuelle 
midler på neste års budsjett.  

Søknader om tilskudd blir behandlet to ganger hvert år søknadsfrist 15.03 (for 
2021 er søknadsfristen 15.04) og 15.09. Søknader som har blitt behandlet to 
ganger uten å bli prioritert er å regne som avslått. 

§ 3.2 Dokumentasjon  
Søknad med nødvendige plan, kostnadsoverslag, finansieringsplan, budsjett 
og eventuell driftsplan skal sendes Målselv kommune. Rådmannen avgjør hva 
som er nødvendig dokumentasjon for at man skal kunne fatte en avgjørelse. 

§ 3.3 Arbeidsfrist  
Arbeidsfristen er innvilgningsåret pluss ytterligere 3 år. (sjekke med økonomi 
angående avsetning til fond for vedtatte saker jfr. § 3.4) 

§ 3.4 Utbetaling  

Tilskudd kan utbetales når arbeidet etter godkjent plan er ferdig og nødvendig 
dokumentasjon er lagt fram. 

§ 3.5 Tillatelser og igangsetting  

Tiltak som krever behandling etter plan- og bygningslov, jordlov eller annet 
lovverk må ha nødvendig vedtak før arbeid kan starte. For øvrige tiltak kan 
arbeidet settes i gang når søknaden er sendt. Dette skjer på eget ansvar og 
får ikke innvirkning på behandling av søknaden. 

 

 

 

 



Kap. IV. Tilskuddsformål og støttenivå  

Tiltakene er gitt prioritet i rekkefølge fra § 4.1 - § 4.10, med § 4.1 som 
høyeste prioritet. 

§ 4.1 Psykososiale tiltak.  

Fellestiltak som har til hensikt å støtte og styrke gårdbrukernes psykiske helse 
kan finansieres med inntil kr.15.000. Tilskuddsbeløpet kan ikke utgjøre mer 
enn 75 % av kostnadsbeløpet. 

§ 4.2 Elektronisk gjerde  

Elektronisk gjerde kan støttes med inntil 35% av kostnadsbeløpet dersom det 
ikke er mottatt andre tilskudd til formålet. Tilskuddsbeløpet kan ikke overstige 
kr. 20.000. 

§ 4.3 Besøksordning veterinær.  

Tiltak som har til hensikt å øke kompetanse og styrke dyrevelferden kan 
finansieres med inntil kr. 2500 pr. bruk eller med inntil kr. 15.000 for fellestiltak. 
Tilskuddsbeløpet kan ikke utgjøre mer enn 75 % av kostnadsbeløpet.  

§ 4.4 Fagturer/fagdager/kompetanseheving  

Felles organisering av fagturer/fagdager eller lignende innen fagområdene 
agronomi, beitebruk, rekruttering og klima- og bærekraftstiltak finansieres med 
inntil kr. 20.000. Tilskuddsbeløpet kan ikke utgjøre mer enn 50 % av 
kostnadsbeløpet. 

§ 4.5 Plastpresse og tiltak for innsamling av plast  

Kjøp av plastpresse kan finansieres med inntil kr. 8500 pr. foretak. Tilskuddet 
kan ikke overstige 35% av kostnadsbeløpet. Felles tiltak som har til hensikt å 
organisere og eller stimulere til økt innsamling av plast kan finansieres med 
inntil kr. 25.000. Tilskuddsbeløpet kan ikke utgjøre mer enn 75 % av 
kostnadsbeløpet.  

§ 4.6 Nydyrking  

Til nydyrking kan det gis tilskudd til utarbeidelse av nydyrkingsplan og 
konsekvensutredning på inntil kr. 25.000 pr. bruk. Tilskuddsbeløpet kan ikke 
utgjøre mer enn 75 % av kostnadsbeløpet. 

§ 4.7 Ungskogpleie  

Større ungskogpleie/avstandsregulerings-prosjekt som omhandler planlegging, 
organisering og oppfølging av ryddegjenger i større områder (minimum 500da) 
kan søke inntil kr. 35 000,- i tilskudd (en søknad pr. år), tilskuddsbeløpet kan 
ikke utgjøre mer enn 50% av kostnadene. 



§ 4.8 Infrastruktur jordbruk  

Det kan gis tilskudd til utbedring og nybygg av infrastruktur som veier, bruer 
(iht. Normaler for landbruksveier 1997), vanningsanlegg og drikkevannssystem 
som ikke mottar andre tilskudd. Søknaden må begrunne hvorfor tiltaket er 
viktig for landbruksdriften. Det er et vilkår at tiltak som veier, bruer og liknende 
blir åpen for alminnelig ferdsel i friluftsammenheng. Tiltak som veier og bruer 
skal være godkjent i henhold til forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveier. Dette gjelder ikke motorisert ferdsel. Det kan innvilges et 
tilskudd på inntil kr. 20.000. Tilskuddsbeløpet kan ikke utgjøre mer enn 35 % 
av kostnadsbeløpet  

§ 4.9. Nødstrømsaggregat  

Det kan gis tilskudd til kjøp av nødstrømsaggregat på inntil kr. 8000. pr foretak. 
Tilskuddsbeløpet kan ikke utgjøre mer enn 20 % av kostnadsbeløpet.  

§ 4.10. Ombygging til omsorgsbinger på melkeproduksjonsbruk  

Det kan gis tilskudd til planlegging og prosjektering av omsorgsbinger der det 
ikke gis tilskudd fra Innovasjon Norge. Det kan innvilges tilskudd på inntil 35% 
av kostnadsbeløpet. Tilskuddet kan ikke overstige kr. 10.000. 

 

Kap. V. Klage  

§ 5.2 Klage  

Klage på vedtaket, og behandling av slik klage, skal følge reglene gitt i Lov om 
forvaltning.  

 

Kap. VI. Om utfylling og endring av reglene  

§ 6 Endring  

Kommunestyret kan, når de finner det nødvendig, gjøre de endringer i 
reglementet som vil være ønskelig.  

 

Kap. VII. Iverksetting  

§ 7 Iverksetting  

I medhold av vedtak i Målselv kommunestyre 18.03.2021 sak 16/21 gjelder 
dette reglement i kraft fra 18.03.2021. 


