
Retningslinjene for bruk av Vefsn landbruksfond 
Vedtatt 18.3.21 av styret i Vefsn landbruksfond 
 
 
§ 1. Formål  
Disse retningslinjene er utfyllende til fondets vedtekter og skal gi uttrykk for holdninger 
og praksis som styret til enhver tid legger til grunn for vurderinger og anvendelse av 
fondets midler.  
 
§ 2. Fastsetting av retningslinjer og endringer  
Retningslinjene fastsettes, endres og oppheves av fondets styre.  
 
§ 3. Fellesbestemmelser  
a) Det kan gis inntil 75 % støtte til et prosjekt. Det forutsettes minst 25 % egenkapital 
som kan bestå av penger, eget arbeid eller egne aktiva i form av maskiner, utstyr, 
materialer eller lignede. Det skal maks gis 75 % offentlig støtte til et prosjekt (samlet fra 
Vefsn landbruksfond og andre tilskuddsinstitusjoner).  
 
b) Dersom det finnes statlige støtteordninger til et prosjekt skal disse søkes til først. 
Dersom prosjektet får avslag eller lav tilskuddsprosent på statlige midler, men 
kvalifiserer til tilskuddet (f.eks. pga. for lav ramme til å innvilge alle søknader) kan 
landbruksfondet gi støtte.  
c) Prosjektene bør ikke være i igangsatt før det søkes om tilskudd.  
 
§ 4 Årlig bruk av fondet og søknadsfrist  
Hvert år kan det deles ut maks. 150 000 kr fra fondet. Dersom fondet ikke blir styrket 
gjennom budsjettoverføringer før man er nede på grunnkapitalen, må styret vurdere 
endring av årlig bruk.  
 
§ 5. Støtteformer  
Det gis tilskudd til tiltak/prosjekt som fremmer utviklingen av landbruksnæringen. 
Primært støttes tiltak for yrkesutøvere i landbruket.  
Eksempler på tiltak kan være (listen er ikke uttømmende):  
- Nydyrking  

- Etableringstilskudd til de som har kjøpt gård med bo- og driveplikt1  

- Tilskudd til forprosjekt tradisjonelt landbruk  
- Tiltak som gjør gårdsdriften mer miljøvennlig  

- Utbedring av eksisterende driftsbygning som ikke støttes av Innovasjon Norge  

- Tiltak som bedrer helse, miljø og sikkerhet på gårdsbruk  

- Tilskudd til etablering eller styrking av tilleggsnæringer på landbrukseiendommer  

- Tilskudd til utbedring eller bygging av ekstra gjødsellagerkapasitet som ikke blir støttet 
av Innovasjon Norge.  

- Tiltak som styrker rekruttering i landbruket  

- Kjøp av melkekvote  

- Kjøp av dyr eller jord i en etableringsfase  

- Tilskudd til etablering av og utstyr til maskinring som er registret i Enhetsregisteret.  

- Konfliktdempende tiltak  
 



1 Etableringstilskudd til de som har kjøpt gård med bo og driveplikt, og planer om å 
starte opp noe eller videreføre dagens produksjon. Skala på tilskudd fra 5000-15 000 kr. 
  
§ 6. Hvordan skal styret prioritere mellom søknadene Fondet skal ha et 
næringsmessig preg. Søknader fra gårdbrukere som satser/har satset innen de siste 5 
årene for å få fulltidsjobb/rekruttere flere stillinger skal prioriteres først. 
Bygningsmessige endringer på driftsbygninger som fører til at noen kan ta i bruk 
nedlagte gårdbruk skal ha høy prioritet fordi det styrke næringen at det blir flere 
gårdsbruk i kommunen.  
 
Deretter skal tiltak som det ikke finnes støtte til gjennom andre ordninger prioriteres 
over tiltak der det finnes andre støtteordninger.  
 
Tiltak som bidrar til et bedre miljø, både for bonden og for samfunnet, skal prioriteres 
høyt. Foretak som er prioritert et år vil bli lavere prioritert ved en ny søknad neste år.  
 
§ 7. Utbetaling  
Tilskudd utbetales mot regnskapssammendrag/dokumentasjon på medgåtte kostnader, 
inkl. egeninnsats, i samsvar med kostnadsoverslaget i søknaden. Det skal også stå noe 
om utføringen av prosjektet og evt. bilder som viser prosjektutførelsen.  
Prosjektene skal ha en tidsfrist på 3 år. Etter fristens utløp blir tilskuddet inndratt og kan 
fordeles til nye søknader. Det kan søkes om utvidelse av fristen hvis det foreligger 
særskilte grunner.  
Det åpnes for delutbetalinger opp til 50 % av innvilget tilskudd i løpet av 
prosjektperioden.  
 
Søknadsfrist  
Årlig søknadsfrist er i vedtektene satt til 1. februar. For 2021 vil dette ikke være mulig, og 

søknadsfristen settes til 01.05.2021. 


