Retningslinjer og veiledning for tilskudd til Fjellandbruket 2016
Formål:
Fjellandbruket er en satsing for å øke vare- og tjenesteproduksjonen basert på landbruket sine
ressurser. Prosjektperioden er for 2014-2016. Det er et mål om å få til konkrete resultat i form av
økt verdiskapning eller næringsaktivitet i fjellområdene. Tiltak som vil bidra til å øke
opplevelsesverdien i landbruket og derav øke attraksjonskraften i disse fjellområdene vil være
svært viktige satsinger for prosjektet.
Det er avsatt 2 millioner kroner i 2016, til tiltak innen fjellkommuner i Buskerud og Telemark.
Fjellkommunene er definert til: Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nes, Nore og Uvdal, Flå og Rollag i Buskerud.
Vinje, Tinn, Hjartdal, Seljord, Tokke og Fyresdal i Telemark.
Tildelingen administreres via Fylkesmannen i Telemark. Søknaden sendes via lokalt landbrukskontor i
kommunen.

Generelle krav til søknaden og søker:
1. Den/de som søker må være knyttet til landbruket og disponere landbrukseiendom i
fjellkommunen. Unntak kan være om tiltaket er direkte rettet mot landbruket og er lokalt
forankra.
2. Det kan tildeles midler både til investeringer, planlegging/utredninger og opplæring. Se
ellers «Satsingsområder».
3. Søknad skal inneholde beskrivelse/forretningsplan, kostnadsoverslag, finansieringsplan og
budsjett.
4. Det kan tildeles midler til tiltak med eksterne finansieringskilder, for eksempel private
investorer, kommuner, Innovasjon Norge mfl. Dette må komme klart fram i søknaden og
under finansieringsplanen. Tiltak som normalt kan dekkes av andre øremerkede
tilskuddsmidler prioriteres ikke.
5. Det kan gis 0-75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
6. Tiltaket bør utnytte ressurser og potensialet som ligger i fjellandbruket og ha en tydelig
kobling til næringa. Forhold som tillegges vekt er:




tiltaket utnytter gårdens samlede ressurser med utmarksressursene som en viktig del
Tiltaket bør fremme det som er særegent for fjellandbruket.
Økt verdiskaping gjennom lokal foredling av unike råvarer fra fjellandbruket.

7. Styringsgruppa kan avvike fra kriteriene over ved svært gode og innovative tiltak.
Se for øvrig «Satsingsområder» nedenfor:

Saksbehandling og tildeling:
1. Søknader behandles etter søknadsfrist og følger vanlige saksbehandlingsregler. Forventet
svar er normalt innen 4 uker etter søknadsfrist. Siste frist for innsending av søknader for
tildelingsåret 2016 er 1. april.
2. Det må benyttes eget søknadsskjema.
3. 75 % av tildelt tilskudd kan utbetales ved oppstart og når tiltaket er fullfinansiert. Resten
etter framlagt regnskap når tiltaket er avsluttet.
4. Det lokale landbrukskontoret tar imot søknader og gir sin tilrådning til prosjektet.
Sekretariatet i Fjellandbruket legger fram søknader for styringsgruppa for endelig vedtak.
Sekretariatsfunksjonen er lagt til Fylkesmannen i Telemark.
5. Ved spørsmål ta kontakt med det lokale landbrukskontoret i kommunen.

Satsingsområder:
Ungdom som vil satse:
Tiltak som stimulerer ungdom til å satse på landbruket vil prioriteres. Initiativet bør komme fra
ungdommen selv.
Beitebruk – inn- og utmark:
Gjelder kjøtt og melk. Tiltak for å tilrettelegge og effektivisere beitebruk er aktuelt, så vel som pleie
av kulturlandskap og utmarksressursene.
Kunnskap og produsentmiljø:
Kurs, faglige møteplasser og opplæring som iverksettes av næringsutøvere selv.
Samarbeid
Samarbeidstiltak vil bli prioritert. Det gjelder også samarbeid landbruk-grønt reiseliv.
Annet
Andre nyskapende tiltak som er i tråd med målsettingen for «Fjellandbruket» kan prioriteres.

Disse retningslinjene er vedtatt av Styringsgruppa for Fjellandbruket 27.03.2014 og videreført
januar 2015 og med presiseringer gjeldende fra januar 2016.

