REGLEMENT
TILSKUDD TIL LANDBRUKSFORMÅL I KVINESDAL KOMMUNE
( Vedtatt av kommunestyret 12.10.2016 som sak 79/16 )

1 TILSKUDD TIL INVESTERINGER I DRIFTSBYGNINGER
1.1 Tilskudd til bygging/utbedring
Det kan gis tilskudd til bygging og utbedring av driftsbygninger for husdyrhold.
Vilkåret for tilskudd er at arbeidet bygger på tegninger med kostnadsoverslag
godkjent av Innovasjon Norge for tiltak som får tilskudd derfra.
For søknader som ikke får tilskudd fra Innovasjon Norge bygger det kommunale
tilskuddet på tegninger og sluttregnskap godkjent av kommunen.
Det kan gis tilskudd på inntil 4% av godkjent kostnadsoverslag/sluttregnskap for
investeringer med kostnadsrammer fra kr 300 000,- til kr 5 000 000,-.
Minimumstilskudd etter denne posten blir således kr 12 000 og makstilskudd kr
200 000,-.
1.1 Utbetaling
Utbetaling skjer på bakgrunn av søknad, etter at tiltaket er ferdigstilt og
sluttgodkjenning foreligger. For større tiltak som har fått midler fra Innovasjon
Norge kan det utbetales 50% av tilskuddet når tiltaket er halvferdig.
1.2 Prioriteringer av søknader
Søknader om midler etter at årets budsjett er oppbrukt prioriteres først ved
behandling og tildeling av midler påfølgende år.

2 DRENERING
2.1 Tilskudd drenering av tidligere fulldyrket jord
Det kan gis tilskudd til drenering av tidligere dyrket jord.
Tilskuddet baserer seg på tiltak som er gitt statlig støtte. Det kan bevilges 100%
av den utmålte statlige støtten, maksimalt kr 2000,- pr daa. Det kan søkes på
egen jord og på leiejord med 10 års leiekontrakt.

2.2 Utbetaling
Utbetaling skjer på bakgrunn av søknad, etter at tiltaket er ferdigstilt og
sluttgodkjenning foreligger.

2.3 Prioriteringer av søknader
Søknader om midler etter at årets budsjett er oppbrukt prioriteres først ved
behandling og tildeling av midler påfølgende år.

3 NYDYRKING
3.1 Tilskudd til nydyrking (fulldyrking)
Tiltak som får statstilskudd får kommunalt tilskudd med 80% av det beløp
kalkylen overstiger statens maksimumsgrense.
Annen fulldyrking får kommunalt tilskudd med 80% av kostnaden. Arbeidet
skal planlegges og utføres etter regler for statstilskudd.
I begge tilfeller begrenses tilskuddet til kr. 1.200 pr. da sør for Lindelandsbrua
og kr. 1.400 pr. da nord for Lindelandsbrua.
Det gis ikke tilskudd til dyrkingsfelt under 5 daa.

3.2 Utbetaling
Utbetaling skjer på bakgrunn av søknad, etter at tiltaket er ferdigstilt og
sluttgodkjenning foreligger.

3.3 Prioriteringer av søknader
Søknader om midler etter at årets budsjett er oppbrukt prioriteres først ved
behandling og tildeling av midler påfølgende år.

4 TILSKUDD I SKOGBRUKET
4.1 Tilskudd til bygging av skogsveier
Det kan gis tilskudd til 5% av kostnadene til veier hvor staten gir tilskudd og på
Samme vilkår som statstilskuddet. I forbindelse med hogst kan tilskudd på 5%
gis på enklere og billigere veier der staten ikke gir tilskudd. Tilskuddet gis etter
fremlagt regnskap. Minimum kostnader er kr 20 000,-.

4.2 Tilskudd til planting/skogreisning
Til skogplanting etter godkjente planer er tilskuddet 15% av kostnadene etter
samme beregningsgrunnlag som for statstilskuddet.

4.3 Tilskudd til etterarbeid/rydding
Tilskudd til etterarbeid/rydding av godkjente plantefelt er 15% av kostnadene
på samme vilkår som statstilskudd.

5 TILSKUDD TIL FELLESTILTAK

5.1
Til fellestiltak til fremming av landbruk og skogbruk som ikke kommer inn under
dette regelverket kan det søkes om særskilt tilskudd. Søknader blir avgjort av
formannskapet innenfor egne budsjettrammer. Maks tilskudd fra denne
posten er kr 50 000,-

6 ANDRE STIMULERINGSTILSKUDD
6.1 Tilskudd til Norsk Landbruksrådgivning
Tilskudd til NLR Agder (kr 61 000,- i 2016).

7 ANDRE BESTEMMELSER
7.1

Endringer i tilskuddsatser
Endringer i tilskuddsatsene avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra
Rådmannen.

7.2

Unntak
Formannskapet kan gjøre unntak fra dette reglementet når særlige
grunner foreligger.

7.3 Innvilgingsmyndighet
Tilskudd etter dette reglementet innvilges av Rådmannen. Tilskudd etter kap 7.2
vedtas av formannskapet.

7.4 Konto
Tilskuddet belastes næringsfondet med konto 14729.117000.325

7.5 Ikrafttredelse
Reglementet gjelder fra vedtaksdato. Reglementet gjelder frem til neste
revidering.

