
Forslag til retningslinjer for tildeling av støtte

§ 1 Hjemmel, kapital og vilkår for tildeling.
Styrkingen av næringsfondet ble opprettet i henhold til vedtak i Lyngen kommunestyre 
27.04.2015. 
Næringsfondet styrkes med 500 000 kroner. 
Fondets kapital skal benyttes som tilskudd til landbruksformål etter angitte retningslinjer. 

Ressursgruppa for landbruket i Lyngen fordeler de årlige rammene for tiltakene. 

§ 2 Formål 
Fondet skal benyttes til: 

 tilskudd til rekrutteringstiltak i landbruket
 tilskudd til nydyrking 
 tilskudd til driftsbygninger og lokaler for videreforedling av gårdens produkter 
 tilskudd til etablering- og utviklingstiltak i landbruket. 

§ 3 Virkeområde 
Tilskudd til rekrutteringstiltak i landbruk omfatter tiltak som stimulerer til nyrekruttering/ny 
etablering.

Tilskudd til nydyrking kan gis til eier av jordbruksareal eller foretak som leier jordbruksareal. 
Tiltak som gjennomføres på leid areal må ha grunneiers tillatelse. For nydyrking på leid areal 
kreves skriftlig leiekontrakt på minimum 10 år. Dersom leietaker bekoster nydyrkingen, skal 
han ved fratredelse av avtale, kompenseres for kostnadene ved tiltaket. 

Tilskudd til driftsbygninger og bygninger/lokaler for videreforedling gis til søkere som er 
tilknytta konsesjonspliktig landbrukseiendom i aktiv drift, jf retningslinjer for 
Bygdeutviklingsmidler (BU-midler). 

Vurdering baseres å kriteriene etableres alder, lønnsomhet, sysselsettingseffekt, sosial og 
miljømessig bærekraft, nyskaping eller originalitet og lokal forankring. 

§ 4 Vilkår 
Drifta på eiendommen og det omsøkte tiltaket må være i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. 
Videre stilles krav om at det omsøkte tiltaket ikke er påbegynt når det søkes om tilskudd. 
 
§ 5 Tilskudd til rekrutteringstiltak
Det gis tilskudd med inntil 300 000 kr til tiltak som har påregnelig rekrutteringseffekt. 

§ 6 Tilskudd til grøfting og nydyrking 
Det gis tilskudd på inntil 1 500 kr per daa til nydyrking. Tildelingen vurderes etter søkers 
alder, behov og arronderingsmessig gevinst.

Det skal utarbeides plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området som skal nydyrkes. 
Det skal ligge ved en plan for drenering, om tiltaket berører privatrettslige forhold som 
vannkilder, fellesbeite, erosjonssone mot vassdrag, eventuelle kulturminner, sårbare arter mv.



§ 7 Tilskudd til prosjektarbeid knytta til satsing på mangesyssleri 
Det gis tilskudd til prosjektarbeid som knyttes til etableres alder, lønnsomhet, 
sysselsettingseffekt, sosial og miljømessig bærekraft, nyskaping eller originalitet og lokalt 
forankret prosjekter. Det skal foreligge forretningsplan for tiltaket.

§ 8 Søknad 
Det skal søkes på elektronisk skjema www.regionalforvaltning.no. Søknad om tilskudd til 
tilskudd til driftsbygninger og anlegg for videreforedling av gårdens produkter skal inneholde 
kostnadsoverslag, finansieringsplan, næringsoppgave og tilleggsskjema, dokumentasjon på at 
tiltaket er fullfinansiert, samt byggeplan med tegninger og beskrivelse av tiltaket. 

§ 9 Utbetaling 
Tilskudd gis for en tilsagnsperiode på 2 år. 
Tilsagnsperioden kan forlenges etter søknad med inntil 1 år. 

Tilskudd til bygningstiltak utbetales etterskuddsvis på grunnlag av framlagt regnskap. 
10 % av tilskuddet holdes tilbake til tiltaket er sluttgodkjent. 

Tilskudd til grøfting og nydyrking utbetales når tiltaket er dokumentert gjennomført. 

§ 10 Forvaltning og administrasjon 
Tildeling iht retningslinjer for næringsfondet. 

§ 11 Forholdet til internasjonale forpliktelser i statsstøtteområdet (bagatellmessig støtte) 
Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til 
på statsstøtteområdet. (Se EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til de 
europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. september 1994 med seinere tillegg og endringer. 
Støtten skal være begrensa som følger: 
Maksimal støtte må ligge innafor ei maksimumsgrense på 200 000 ECU (Omregna i forhold 
til referansekurs fastsatt av ESA (EFTA Surveillance Authority) – EFTAs overvåkingsorgan) 
til en og samme bedrift i en periode på 3 år. Bedrifter som mottar støtte plikter å opplyse om 
bagatellmessig støtte bedriften har mottatt i de siste 3 år. 
Lyngen kommune velger å følge reglene for bagatellmessig støtte. 
Samla offentlig (statlig og kommunal) støtte til det enkelte omsøkte tiltak skal ikke overstige 
50 % av kapitalbehovet for tiltaket. 

§ 12 Klage 
Vedtak kan påklages i henhold til § 28 i forvaltningsloven. Formannskapet i Lyngen er 
klageorgan. 

§ 13 Godkjenning av vedtekter 
Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret.


