Søknaden sendes:

Kommunalt landbruksfond i Sunndal
Tilskudd til landbruksformål, alle formål

Sunndal kommune,
PMN-tjenesten
Postboks 94,
6601 Sunndalsøra

Søknadsfrist
1. oktober
Retningslinjer for kommunalt landbruksfond vedtatt i kommunestyret 18. mars 2015.
Navn
Postadresse
E-post adresse
Telefon

Beskrivelse av
omsøkte tiltak:
(Ytterligere beskrivelse av
tiltaket – bruk eget
vedlegg)

Sted/dato
Søkers underskrift
Vedlegg som skal følge søknaden:
 Beskrivelse av prosjektet
 Kostnadsoverslag

Utdrag fra retningslinjene for landbruksfondet:
Maksimal tilskuddsramme: kr. 500 000 per år. Kr. 100 000 av rammen skal
nyttes til investeringer i infrastruktur for å tilrettelegge for etablering av nye
landbruksbaserte virksomheter i kommunens bygder.
Tilskudd avgrenses til maksimalt 30 % av kostnadsoverslaget.
Maksimalt tilskudd pr. driftsenhet per år: kr. 25 000. For investeringer i
infrastruktur avgrenses tilskuddet til kr. 75 000.
Minimum tilskuddsbeløp det kan søkes om, og som kan innvilges, er på kr.
2 500 per søknad.
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Tilskudd til infrastruktur
1. Gjelder investeringer i infrastruktur i forbindelse med etablering av ny
næringsvirksomhet og vesentlig utviding av eksisterende produksjon på
landbrukseiendommer. Tiltak kan støttes med inntil 30 % av kostnadsoverslaget, inntil
kr. 75 000.

Støtteformål (andre formål)
Støtte gis til tiltak i følgende prioriterte rekkefølge,
1. Kjøp av melkekvote. Tilskuddet kan gis med inntil 1 krone per liter kvotekjøp ved
framlegging av tilsagnskriv og kvittering for at kvoten er betalt. Ved salg av kvote før
det er gått 3 år, skal tilskuddet betales tilbake.
2. Planleggingskostnader i forbindelse med investeringer i driftsbygninger, både nybygg
og ombygging av eksisterende bygg, planlegging av tiltak i skogbruket samt
planlegging av landbruksveier.
3. Investeringer i driftsbygninger; både oppgradering og ombygging av eldre driftsbygninger og
nybygg. Begrepet driftsbygning er bygninger for husdyrhold, lagerbygg i planteproduksjon og
redskapshus. Begrepet omfatter også lagerbygg i skogbruksnæringen.

4. Grøfting med 10 kroner per løpemeter eller inntil 1000 kroner per dekar.
5. Nydyrking med inntil 2 100 kroner per dekar.
6. Tiltak for å utnytte utmarksbeite.
7. Rydding og inngjerding av gammel kulturmark som et ledd i kulturlandskapsskjøtsel.
8. Bygging av landbruksveier
9. Kantrydding av skogsveier klasse 7 eller bedre med inntil kr 1,50 per løpemeter.

10. Bioenergi – gårdsanlegg.
11. Andre tiltak må være innenfor formålet med tilskuddordningen.
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